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Қауіпті вирустың Қазақстанда кең 
жайылып кетпеуі үшін күрделі, бірақ 
аса қажет шешім қабылдағанын, 
соның арқасында індеттің жап-
пай таралмағанын  жұртшылыққа  
жеткізген ел Президенті қатаң каран-
тин шаралары енгізіліп, қоғамдық 
көліктің жұмысы тоқтатылғанын,  
мекемелер мен кәсіпорындардың 
басым бөлігі қашықтан жұмыс істеу 
режиміне көшкендігін, көшелер, 
тұрғын үйлер дезинфекцияла-
нып, науқастарға дәрігерлік көмек 
көрсетілгенін осы мәлімдемесінде 
баса көрсетті.

-Мен төтенше жағдай кезеңінде 
азаматтарымызға қолдау көрсетуге 
арналған шаралардың екі топтама-
сын жария еттім,-деді Қасым-Жомарт 
Кемелұлы. - Бұл шаралар барынша 
жүзеге асырылуда. Қоғам тарапынан 
айтылған орынды сын-пікірлер де 
бар. Оны ескереміз. Бүгінгі күні 4 мил-
лион 250 мың азаматқа қаржылай 
көмек көрсетілді. 570 мыңнан астам 

адамға азық-түлік таратылды. Жал-
пы, 1,1 миллионнан астам адамды 
азық-түлікпен қамтамасыз етуді жо-
спарлап отырмыз.

«Біргеміз» қорынан қаржы 
бөлінді. «Nur Otan» партиясы 
белсенді жұмыс атқаруда. Сәуір-
мамыр айларында 1,6 миллионнан 
астам адамға коммуналдық төлем 
үшін көмек көрсетіледі. Азық-түліктің 
жеткілікті болуына және оның са-
пасына қатысты ұдайы мониторинг 
жүргізілуде. Жергілікті билік органда-
ры әлеуметтік маңызы бар тауарлар 
бағасын бақылауда ұстап отыр.

Мәлімдемеде індетпен күрес-
тің алдыңғы шебінде жүрген 
дәрігерлерді қаржылай қолдау, 1,6 
миллионнан астам адам, 11,5 мың 
шағын және орта бизнес өкілдерінің  
несиелерін кейін төлеуге мүмкіндік 
алуы жария етіліп, жұмысшы санын 
және еңбекақы көлемін азайтпау 
мақсатындағы жұмыстар сараланды.  

Ауыл шаруашылығы еңбек-

керлері қиындыққа қарамастан 
жұмыс істеуде. Көктемгі егіс науқаны 
мәселелері шешімін тапты. Осы 
науқанға және өнімді алдын ала 
сатып алуға 200 миллиард теңге 
бөлінді.Соның 70 миллиарды тұқым 
өндірісін дамытуға, тыңайтқыштар 
сатып алуға жұмсалады. Жалпы, 
азаматтар мен бизнесті қолдау үшін 
6 триллион теңгеге жуық қаржы 
бөлініп отыр. 

Мемлекет басшысы еліміздегі 
қазіргі ахуалға байланысты 
және Мемлекеттік комиссияның 
ұсыныстарын негізге алып,  Төтенше 
жағдай режимін биылғы 11 мамырға 
дейін ұзарту туралы Жарлық шығару 
жөнінде шешім қабылдады. Заңға 
сәйкес 11 мамырда Төтенше жағдай 
режимі аяқталады.

Салыстырмалы түрде жағдай-
дың тұрақтанғанын ескеріп, Үкімет 
1 мамырдан бастап Елорда мен Ал-
маты арасындағы рейстерді ашатын 
болды.

-Карантин режимін біртіндеп 
жеңілдету дегеніміз өзіміз үйренген 
күнделікті тіршілікке қайта оралу 
емес екенін ұғынғанымыз жөн,-
деді Президент. -Ойын-сауық және 
сауда орталықтары, кинотеатрлар, 
ресторандар, саябақтар мен адам 
көп жиналатын басқа да орындар 
әзірге жабық болады. Жоғары оқу 
орындары, колледждер, мектеп-
тер қашықтан оқытуды жалғастыра 
береді. Ел тұрғындарын бұл 
шараларға түсіністікпен қарауға 
шақырамын.

Осы кезеңнің де асыл мұраты – 
шыдам мен төзім, сабыр мен қанағат. 

Сарқан-Ақпарат.

Мақсат - елдің амандығы
Сәуірдің 27-сінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

төтенше жағдайға байланысты мәлімдеме жасады

Сарканский район издав-
на славился своим богатым 
черноземом, а плодородные 
земли не раз выручали людей 
в самые трудные времена.

Сейчас, когда вся страна пе-
реживает сложный кризисный пе-
риод, крестьяне ни на один день 
не остановили свою работу. Они, 
как прежде, на полях и фермах. 
Ведь важно не потерять ни один 
погожий день. Тем более, в этом 
году государство оказывает сфе-
ре агропромышленного комплек-
са небывалую помощь. Это и 
удешевленное топливо, и микро-
кредиты под низкие проценты.

В этой ситуации, считает гла-
ва крестьянского хозяйства «Жу-
магали» Егемен Жумагали, не-
обходимо все силы направить на 
выращивание будущего урожая. 
У него сегодня имеется более 

Қанаттандырған қадам
Мемлекет басшысының мәлімдемесі ұзаққа созылған карантиннен 

кейін ел тұрғындарының үміт отын тұтатты. Төтенше жағдай кезінде 
қарауындағы халықтың қамын ойлаған Қасым-Жомарт Кемелұлының 
дағдарысқа қарсы тапсырмаларының барлығы да маңызды деп 
айтуымызға толық негіз бар. Әсіресе, зейнетақы мен жәрдемақыны 10 
пайызға индекстелген бастамасы көпшілік үшін әжептәуір көмек болды. 
Бұл қолдаудың уақытша шара еместігі де егде жастағыларды қуантады. 
Қазір мамандар индекстелген зейнетақының жағдай түзелген соң да 
тоқтап қалмай жалғаса беретінін, бұл елді қымбатшылық шырмауына 
ұрындырмай алып шығудың жолы екенін түсіндіруде. 

-Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Оразада 
бірқатар рәсімнен тартынуды ұсынды,-дейді Мемлекет басшысы кезекті 
мәлімдемесінде. - Сондықтан осындай уақытта ауызашардың өзін 
көпшілікпен бірге өткізе алмайтынымыз белгілі. Алдағы мамыр айындағы 
мерекелерді де үйде атап өтуге тура келеді. Бірақ, Жеңіс күнінде Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерінің бірде-біреуі елеусіз қалмайды.Бәріне лайықты 
құрмет көрсетіледі.Әкімдер соғыс және тыл ардагерлеріне материалдық 
көмек береді.

Қазіргі қиын жағдайда мемлекеттің мұндай қолдау көрсетуі бізді 
қанаттандырады, келешекке деген сенімімізді бекіте түседі.

Ш.ЖҰМАНОВА,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

●Үнқосу

Мемлекеттің қолдауы - 
көпшілікке демеу

Жаһан жұртының үрейін ұшырған қауіпті індеттің кесірі көп адамның 
уақытша жұмыссыз қалуына әкеліп соқтырды. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың уақытша жұмыссыз қалған 
жандарды қолдау үшін 42500 теңгеден әлеуметтік төлем беруге ұйғарым 
жасағаны қуантты. Бұл көмекті жұмыссыздар да алуына болады екен. Ар-
найы желі арқылы мен де осы төлемді алуға өтініш беріп едім, көп ұзамай 
жеке есепшотыма әлеуметтік төлем қаржысы түсті. 

Мұндай қолдау біз секілді жұмыссыз отырған жандардың өз 
келешегіне деген сенімін орнықтыра түседі. Біз мұны мемлекетіміздің 
шынайы қамқорлығы деп сезінеміз. Қазақстандықтарға мемлекет тарапы-
нан жасалған осындай қамқорлық Қасым-Жомарт Кемелұлының дүйсенбі 
күнгі мәлімдемесінде толық көрініс тауыпты. Біз барша қазақстандықтар 
сияқты қауіпті індеттің беті қайтып, күні ертең-ақ карантин шектеуі 
алынатындығына, тіршілік тынысы қайта жанданатынына қуанамыз. 

Ж.ИЛЬЯС,
Сарқан қаласының тұрғыны.

Аудан әкімі Марат 
Мелісұлы Разбековтың 
мерекелік құттықтауы

Мамыр - мереке айы

Қадірменді  жерлестер, 
ардақты ардагерлер! Ма-
мыр айы атына сай ма-
мыражай мерекелерімен 
ерекшеленеді. 

Бүгін "Қазақстан Хал-
қының бірлігі күні". Бірлік, 
достық, бейбітшілік пен 
келісім - біздің ең құнды 
байлығымыз. Республи-
камыздың жемісті дамуы-
на негіз болған мәдениет-
аралық диалогтың теңдесіз 
моделі - Қазақстан халқының 
бірлігі. 

7-мамыр - Отан қорғаушы 
күні және 9 мамыр - Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіс 
мерекесі. Тәуелсіз еліміздің 
жас буыны қаһарман 
ата-әкелеріміздің ерлік 
шежірелерінен үлгі ала оты-
рып, туған елге қалтқысыз 
қызмет көрсетеді деп сенеміз. 
Сол жылдардың сұрапыл 
оқиғалары, ел басына күн 
туған шақтағы ерлеріміздің 
көрсеткен ерен ерліктері 
мен қайтпас қайсарлықтары 
халқымыздың жүрегінде 
мәңгі сақтаулы. Ұлы Отан 
соғысында ауданымыз-
дан аттанған мыңдаған 

жауынгерлердің жарты-
сынан астамы жат жерде 
мәңгілікке көз жұмса, елге 
аман қайтқандары халық 
игілігі үшін аянбай еңбек 
етті. Олардың барлығы да 
мәңгілік даңққа, құрмет пен 
марапатқа лайық.

Құрметті соғыс ардагер-
лері, тыл еңбеккерлері 
және Отан қорғаушылар! 
Ғұмырларыңыз ұзақ бол-
сын! Қатерлі дерттен 
сақтану үшін оқшауланып, 
карантин шартын орындап, 
шыдамдылық танытқан бар-
ша аудан халқына қуаныш, 
бақыт, береке-бірлік және 
бейбітшілік тілеймін!

Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Сенатының депутаты, 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің мүшесі, 
жерлесіміз Мұқашев Төлеубек 
Төлеуұлын 70 жасқа толуымен 
құттықтаймыз! 

Қойлық ауылында дүниеге келіп, Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық институ-
тын, Алматы халық шаруашылығы инсти-
тутын  бітіріп,  «Алматықалабезендіру» 
АҚ Президенті, Алматы қалалық мәс-
лихатының II-V шақырылымдарының 
хатшысы қызметтерін атқарып, Сенат 
депутаттығына сайланған Төлеубек Төлеуұлы сайлау-

шылар мүддесін көтеріп, туған жеріне жиі ат 
басын бұрып, ауданның тыныс-тірлігімен та-
нысып отырады. «Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы 
Мемлекеттік марапаттар жөніндегі комис-
сияның мүшесі, III дәрежелі "Барыс", «Пара-
сат» орденінің  иегері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Алматы қаласының 
және Сарқан ауданының  құрметті азама-
ты Төлеубек Төлеуұлын  мерейжасымен 
құттықтап, ұзақ өмір, баянды бақыт тілейміз!

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихаттың                          
депутаттар корпусы.

Төлеубек Мұқашев - 70 жаста

Работа кипит
трехсот гектаров земли. Есть яро-
вая и озимая пшеница, сеет овес, 
люцерну, кукурузу.

 - В этом году, соблюдая се-
вооборот, мы планируем выра-
щивать и другие сельскохозяй-
ственные культуры. На полях 
Алмалинского сельского округа, 
где расположено наше крестьян-

ское хозяйство, сегодня, как ви-
дите, всюду кипит работа. У лю-
дей хорошее настроение. Они 
с большой надеждой смотрят в 
завтрашний день. И это - самое 
главное, - поделился сельчанин.

Жанар ЖЕКСЕМБЕК.
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Ауыл шаруашылық 

тауар өндірушілердің 
назарына!

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 сәуірдегі № 4-4/305 бұйрығына сәйкес 
«Тыңайтқыштардың құнын (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидия-
ның бекітілген ережесі бойынша 7–
тармақ 7 тармақшасында көрсетілген 
ауылшаруашылығы тауарын өндірушілерге 
жер пайдалану және (немесе) жеке меншік 
құқығында тиесілі ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерінің 
тыңайтылатын алқабына арналған ал-
тыдан кем емес агрохимиялық көрсеткіш 
(қарашырык, су немесе тұз сүзіндісінің 
сутегі көрсеткіші (рН), нитраттық, жеңіл 
гидролиздендіргіш немесе сілтілі 
гидролиздендіргіш азот, фосфордың, калий 
мен күкірттің жылжымалы нысандарды) 
бойынша электрондық агрохимиялық кар-
тограмманы субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінде тіркеу деп көрсетілген.

Бұл тармақ 2021 жылдың 1 қаңтарынан 
қолданысқа енгізіледі.

Осыған байланысты, «Сарқан аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі Сіздерге ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілерге биылғы жылы міндетті түрде 
агрохимиялық талдау жасауларыңыз қажет.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің 

бас маманы, тұқым инспекторы.

Объявление для 
сельхозтоваро-

производителей!
Согласно Приказу Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан утвержде-
ны Правила субсидирования стоимости удо-
брений (кроме органических удобрений) от 
6 апреля 2015 года № 4-4 / 305. Субсидии 
на минеральные удобрения выплачивают-
ся по условиям указанных в подпункте 7) 
пункта 7 настоящих правил: - регистрация в 
информационной системе субсидирования 
электронной агрохимической картограммы 
на удобряемую площадь земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих товаропроизводителю на 
праве землепользования и (или) частной 
собственности, по не менее шести агрохи-
мическим показателям (гумус, водородный 
показатель (рН) водной или солевой вы-
тяжки, нитратный, легкогидролизуемый или 
щелочногидролизируемый азот, подвижные 
формы фосфора, калия и серы).

Этот пункт вступает в силу с 1 января 
2021 года.

В связи с этим, «Сарканский районный 
отдел сельского хозяйства» просит Вас 
сельхозтоваропроизводителей провести 
агрохимический анализ почвы.

Г.БАТЫРБЕКОВА,
главный специалист и семеновод 

районного отдела сельского хозяйства.

Күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті Ра-
мазан айы де келіп жетті. Аудан жұртшылығын 
осынау қасиет тұнған аймен құттықтаймын! 
Ұстаған оразаларыңызды, дұға-тілектеріңізді 
Алла Тағала қабыл етсін!

Биылғы Рамазан айы дүниежүзін әбігерге 
салған індет жайлаған кезеңге тура келді. 
Бірақ бұл қасиетті Құран түсіріле бастаған 
айдағы ізгі амалдарымызды түгендеуге, 
жүректерімізді пенделік пейілден арылтуға 
еш кедергі келтірмейді. Ораза ұстаған адам 
таң атқаннан күн батқанға дейін ниетін бекітіп, 
ішіп-жеуден, басқа да оразаны бұзатын 

нәрселерден аулақ болады. Мұсылмандарға 
рамазан айында ораза ұстау – парыз. Бұл ту-
расында Құранда “Рамазан – адамдарға тура 
жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бе-
кем тұтынатын дәлел ретінде Құран түсіріле 
бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам 
ораза ұстасын. Кімде-кім ауру болып, әйтпесе 
сапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. 
Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, 
ауырлық түсіргісі келмейді” (Бақара/187) 
делінеді. 

Биыл Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы пітір садақаның жан басына 
шаққандағы мөлшерін 370 теңге деп белгіледі. 
Елдегі жағдайға байланысты мешіттер жабық 
тұрғаны баршаға мәлім. Садақаны қалай 
өтейміз деген жандар үшін арнайы қосымша 
арқылы садақаны беруге мүмкіндік берілген. 
ҚМДБ «Халық» және «Каспий» банктердің 

басшылығымен аталған банктердің ұялы 
телефондағы қосымшасы арқылы төлеуді 
ұйымдастыруды қолға алған. 

Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты 
қайырымдылыққа негізделген сан түрлі ша-
ралар ұйымдастырылуда. Саялы өңіріміздің 
жеке кәсіпкерлері де қарапайым азаматта-
ры да осынау қайырлы істен шет қалмауда. 
Көмекке мұқтаж қаншама отбасына қажетті 
азық-түлік жеткізіліп, көптеген жүректер 
мейірім мен алғысқа бөленді. Алла жүрегі 
жомарт осынау жандардың істеріне береке, 
отбасыларына амандық берсін.

Алла Тағала ұстаған оразамызды, 
жасаған дұғамызды, орынды себептер-
мен ауыз бекіте алмай қалған жандардың 
қайырлы амалдарын қабыл еткей!

Серікбек АСҚАР,
Сарқан ауданының бас имамы.

Ораза ќабыл болсын

Отанымыздың әрбір азаматы – 
ұлтымыздың баға жетпес байлығы, 
мемлекетіміздің тірегі. Еліміздің өркендеу 
жолында ата заңымызды негіз етіп, жаңғыру 
бағдарында ауыз біршілік пен бауырмалдықты 
басты назарда ұстау қажет екендігін уақыттың 
өзі дәлелдеп отыр. Мәселен, бүгінгі күні әлемді 
шарпыған індеттен сақтану үшін жер жүзінің 
барлық елдері арнайы бағдарламаларды 
жүзеге асырып, ғаламшарымыздың баршаға 
ортақ шаңырақ екендігін жарыса айту үстінде. 
Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 15 наурыздағы номері 285 
Жарлығына сәйкес ел аумағында да Төтенше 
жағдай жариялануы – ел азаматтарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуден туған 
маңызды шешім. Соның ішінде, Қазақстан 
Республикасындағы бас бостандығынан айы-
ру орындарынан босатылған және проба-
ция қызметінде есепте тұрған азаматтарды 
әлеуметтік оңалту арқылы қоғамызды дамы-
ту мәселесі де негізгі күн тәртібінен түспей 
келеді. Сондықтан Елбасымыздың 2016 жылы 
8 желтоқсанда бекіткен Жарлығына сәйкес, 
2020-2021 жылдарға арналған жоспарды 
жүзеге асыруда Сарқан аудандық проба-
ция қызметінде бірқатар жарасымды істер 
жалғасын тапқан. Ел президентінің биылғы 2020 
жылды «Еріктілер жылы» деп жариялануына 
байланысты да пробация бөлімінде оңтайлы 
науқандар жүзеге асып, карантин режимінде 
жаңаша өріс алып отыр. Осы аралықта бөлім 
есебінде тұрған тұлғалар арасынан кәмелетке 
толмаған балалар тәрбиеленетін әл-ауқаты 
төмен отбасылар іріктеліп, дер   кезінде оларға 
әлеуметтік-құқықтық қөмек көрсету қолға алын-
ды. Қайырымды істердің тізбегінен артты-
рып, қоғамды гүлдендіру мақсатында Сарқан 
қалалық әкімдігімен бірлесе «Біз біргеміз» атты 

Әлемдегі індет-
тің таралуы бүгінде 
біздің елімізде де 
орын алып отыр. 
Қашықтықтан оқыту 
көп жылдан бері 
оқу орындарын-
да дәстүрлі  түрде 
өз орнын тауып келген оқытудың бір түрі 
екендігі бәрімізге мәлім. Дегенмен, қазіргі 
таңда әлемде болып жатқан індеттің та-
ралуына байланысты бұл оқыту түрінің 
маңыздылығы арта түсті. Себебі еліміздегі 
колледждер Covid-19-дың таралу қаупіне 
байланысты өз жұмыстарын тоқтатып, 
студенттерді қашықтықтан оқытуға кірісті. 
Қашықтан оқытуға көшуге дайындық ба-
рысында колледж  студенттерінің ком-
пьютермен қамтамасыз етілуі туралы 
ақпарат жинақталып, мониторинг жүргізіліп, 
нәтижесінде компьютерлері жоқ студент-
терге     уақытша пайдалануға компьютер-
лер берілді.

 Ал қашықтықтан оқыту босаңсуға жол 
бермейді, өйткені қазіргі заманғы техно-
логиялар оқу үрдісінің барлық кезеңдерін 
қашықтық форматқа көшіруге толығымен 
мүмкіндік береді. Яғни, қашықтықтан 
оқыту карантин жағдайында оқу үрдісін 
жалғастыруға мүмкіншілік туғызып отыр. 
Сарқан гуманитарлық колледжінің ұжымы   
қашықтықтан  “Zoom”,“GoogleСlаss rооm” 
платформаларында жұмыс жасауда.
Түрлі тақырыпта өз тәжірибелерімен 
бөлісуде. Колледж   оқытушыларының  
интернет желісіне  қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыру бойынша бейнесабақтар 
каталогі құрылып, көрсетілген сілтемелерді 
басып, сабақ жүктеуге, қолдануға 
мүмкіндіктер жасалған. Білімгерлерге он-
лайн лекцияларды көруге платформалар-
да жұмыс істеу көрсетілген. Колледждің 
ютуб каналына  оқытушылардың сабақтары 
орналасқан.  Қашықтықтан оқыту жүйесінің 

рөлі білім саласы үшін өте жоғары, себебі 
бұл жүйе арқылы оқытушыларымыз  бен 
студенттеріміз  әлемдік ақпараттармен 
байланысуға, ғылыми және шығармашылық 
жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат 
кеңістігінде өздерінің білімдерін шыңдауға 
зор мүмкіндік алады.  Осындай сан қырлы, 
әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда  

К¤П БАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРДЫ ЌОЛДАУ – ЌОЃАМНЫЊ ЖЕМIСI

қайырымдылық акциясы өткізілді. Акция бары-
сында аудандық пробация қызметінің есебінде 
тұрған 4 көпбалалы отбасыға 1 қап ұн және 
май түріндегі тұрмыстық азық-түлік жеткізілді. 
Материалдық қолдау көрсетіліп, шараның 
соңы еріктілер мен отбасы мүшелерінің өзара 
бір-біріне құрмет танытуымен өрнектелді. 
Қайырымдылықтың негізгі мұраты-көмек 

қажетсінетіндерге білдірілетін сүйіспеншілік 
екендігі белгілі. Сол себептен Сарқан аудандық 
пробация қызметі бөлімінің мамандары 
көмекке мұқтаж адамдарға үнемі қол ұшын со-
зуды азаматтық міндеті деп санайды.

Т.ЖАРМАНОВА,
аудандық пробация қызметі бөлімінің  

бастығы, әділет капитаны.

Ќашыќтыќтан оќыту – 
заман талабы

колледж ұжымының  атқарар рөлі ора-
сан зор. Оларға әрі ауыр, әрі жауапты 
міндет жүгі жүктеліп отыр. Оқытушылар  
оқу бағдарламасының құрылымын дай-
ындайды, оны қашықтықтан білім беру 
жүйесімен   бейімдейді, оқу үрдісінің ба-
рысын қадағалап, тапсырмаларды орын-
дау барысында, студенттердің  өз бетімен 
бақылау-пысықтау жұмыстарын орындау 
жөнінде ұсыныстар береді. Бұл ретте 
қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде 
көрсетілгеніндей, көңіл-күй, психологиялық 
қарым-қатынас та назардан тыс қалмауда.  

Әрине, кез келген оқыту түрі 
біржақты бола бермейді. Яғни, оның өз 
артықшылықтары мен кемшіліктері де 
болады. Алматы облыстық әдістемелік 
кабинетінің ұйымдастырып жүрген 
вебинарларының материалдарының 
көмегімен кез-келген тұлғаның білім 
алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
мүмкіндіктер  жүзеге  асырылуда.  

Міне, осындай күрделі де қызықты, 
жауапкершілігі мол мамандықты таңдап, 
әлемді мойындатқан уақытша қиын-қыстау 
кезеңде жалықпай, мойымай еңбектеніп 
жүрген өзімнің әріптестеріме алғысым 
шексіз! Қашықтықтан оқыту барысын-
да бірігіп, ұйымшылдықпен атқарылған 
жұмыстардың  оң нәтиже беруі де білікті 
ұстаздарымыздың үлесі екені сөзсіз.

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Сәуле АЯЗБАЕВА, 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

әдіскері. 
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Общая сум-
ма отчислений 
и взносов ра-
ботодателей и 
и н д и в и д у а л ь -
ных предпри-
нимателей за 
обязательное со-
циальное меди-
цинское страхо-
вание, поступившая в период с 1 июля 
2017 года по 31 марта 2019 года, соста-
вила 371,9 млрд. тенге.

Сумма поступлений за месяц (с 01 
по 31 марта 2020 года), 45,9 млрд.  тен-
ге (без учета взносов государства со-
ставило 21,4 млрд. тенге)

В марте месяце по Алматинской об-
ласти 769,1 млн. тенге приходятся на 
отчисления работодателей, 416,2 млн. 
тенге на взносы индивидуальных пред-
принимателей и лиц, работающих по 
договорам гражданско-правового ха-
рактера.

В разрезе регионов наибольшие 
суммы по-прежнему поступают из горо-
дов Алматы и Нур-Султан, а также из 
Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС сред-
ства хранятся в Национальном банке, 
с которым заключен договор довери-
тельного управления, и в последующем 
будут направлены на оплату услуг, ока-
зываемых в рамках ОСМС.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социаль-

ного медицинского страхования». 

Кенеге  ќарсы µњдеу ж±мыстары басталды
Кене энцефалитін тасымалдаушылардың санын шектеу және халық арасында кене 

энцефалиті ауруының алдын алу мақсатында Сарқан ауданы аумағында жыл сайын кенеге 
қарсы өңдеу жүргізіледі. Иксодты кенелермен күресте барынша нәтижеге жету үшін өңдеу екі 
кезеңде жүргізіледі. Ағымдағы жылы өңдеу сәуір айының басынан бастап, қалалық саябақтар 
мен демалыс аумақтарында және Екіаша-Тополевка ауылдық округтерінде жалпы ауданы 38 
гектар құрайды. Өңдеу жұмыстары көктемде және күзде жасалынады.

Дезинфекциялық іс-шаралар «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы облы-
сы бойынша филиалының Сарқан аудандық бөлімшесінің дезинфекция секторының кәсіби 
даярланған мамандары мен Сарқан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылауымен жүргізіледі. 

Өңдеу жұмыстарынан кейін 45 күн бойы аталған аймақтарда адамдардың және малдардың 
жайылымға шықпауы керектігін ескертеміз.  Абай болыңыздар!

Аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бөлімі.

В целях предупреждения выпадения детей 
из окон сотрудниками Отдела по чрезвычай-
ным ситуациям Сарканского района в период 
объявленного чрезвычайного положения по-
средством интернет пространства, различных 
сайтов и прямых эфиров были показаны ви-
деоролики и памятки по соблюдению правил 
безопасности. 

В ходе онлайн трансляции сотрудники ОЧС 
Сарканского района провели беседу с учителя-
ми средних школ о том, что в последнее время 
участились случаи выпадения детей из окон 
высотных домов, о необходимости соблюде-
ния элементарных правил безопасности, рас-
сказали о том, что выполнение простых правил 
поможет предотвратить трагедию и сохранить 
здоровье и жизнь ребенка.

Во время эфира всем учащимся был по-
казан видеоролик о мерах по предупреждению 
несчастных случаев вследствие падения с вы-
соты.

И главное – ни на минуту не оставляйте 
ребенка одного, ведь никакие предупреждения 
не заменят внимания и бдительности взрос-
лых!

В целях защиты жизни и здоровья детей, 
предупреждения несчастных случаев с выпа-
дением из окон сотрудники ОЧС Сарканского 
района настоятельно рекомендуют:

1. Не оставлять маленьких детей одних, 
ведь большинство случаев падения проис-
ходит тогда, когда родители оставляют детей 
без присмотра.

2. Отодвинуть от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывать на москитные 
сетки! Они не предназначены для защиты от 
падений! Напротив - москитная сетка способ-

ГУ «Отдел финансов Сарканского рай-
она» объявляет о проведении аукциона 
по продаже объектов коммунальной соб-
ственности и государственных предприя-
тий в виде имущественного комплекса (да-
лее – объекты), который состоится 06 мая 
2020  года с 10.00 до 17.00 на веб-портале 
Реестра государственного имущества www.
gosreestr.kz. Продажа объектов коммуналь-
ной собственности осуществляется в соот-
ветствии с Правилами продажи объектов 
приватизации, утвержденных постановле-
нием Правительства Республики Казахстан 
от 9 августа 2011 года №920

На аукцион с применением метода на 
понижение цены выставляются:

1. Автомашина Ваз 21214, г/н 
852АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ 
«Средняя школа имени М. Жумабаева Сар-
канского районного отдела образования с 
дошкольным мини-центром». Стартовая 
цена 416 231 тенге, минимальная цена 208 
115,5 тенге,  гарантийный взнос 62 435 тен-
ге;

2. Автомашина Ваз 21214, г/н 
874АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ 
«Средняя школа имени М. Маметовой Сар-
канского районного отдела образования с 
дошкольным мини-центром». Стартовая 
цена 378 392 тенге, минимальная цена 189 
196 тенге,  гарантийный взнос 56 759 тенге;

Регистрация участников аукциона произво-
дится со дня публикации извещения и заканчи-
вается за два часа до начала аукциона, по ис-
течении которых участники не могут отозвать 
поданную заявку.

Гарантийный взнос для участия в аукционе 
вносится на реквизиты единого оператора по 
сфере учета государственного учета: получа-
тель гарантийного взноса: 

АО «Информационно-учетный центр»; 
БИН: 050540004455, КНП: 171; Кбе: 16; Рас-
четный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк 
Казахстана»; КZ946017111000000330; БИК: 
HSBKKZKX;. 

Внимание! Основанием для отказа веб-
порталом реестра в принятии заявки является 
несоблюдение участником требований, ука-
занных в извещении, а также непоступление 
за два часа до начала аукциона гарантийного 
взноса, указанного в извещении о проведении 
торгов, на специальный транзитный счет еди-
ного оператора. 

Для участия в аукционе необходимо 
предварительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального 
идентификационного номера (далее - ИИН), 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-
идентификационного номера (далее - БИН), 
полного наименования, фамилии, имени и от-
чества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке вто-
рого уровня для возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, 
телефон, факс, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных 
участник в течение одного рабочего дня изме-
няет данные, внесенные в веб-портал реестра.

Для регистрации в качестве участника аук-
циона необходимо на веб-портале реестра за-
регистрировать заявку на участие в аукционе 
по форме, подписанную ЭЦП участника.

По результатам автоматической проверки 
веб-портал реестра направляет на электрон-
ный адрес участника, указанный на веб-
портале реестра, электронное уведомление о 
принятии заявки либо причинах отказа в при-
нятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, пред-
ставляется доступ к аукционному залу по 
аукционному номеру, присваиваемому веб-
порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа 
до начала аукциона заходят в аукционный зал, 
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион 
начинается в указанное в извещении о прове-
дении торгов время города Нур-Султана путем 
автоматического размещения в аукционном 
зале стартовой цены объекта приватизации.

При проведении аукциона стартовая цена 
объекта приватизации равна начальной цене 
объекта приватизации.

Аукцион по методу на понижение цены:
Метод торгов, при котором стартовая цена 

понижается с объявленным шагом. Шаг изме-
нения устанавливается в размере 5 процентов.

1) если в течение двух минут с начала аук-
циона ни один из участников не подтвердит 
свое желание приобрести объект приватиза-
ции в аукционе, то стартовая цена объекта 
приватизации уменьшается на шаг, установ-
ленный согласно пункту 46 настоящих Правил;

2) если в течение двух минут после умень-
шения цены ни один из участников не под-
твердил свое желание приобрести объект при-
ватизации, то последняя объявленная цена 
объекта приватизации уменьшается с установ-
ленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены 
признается участник, первый подтвердивший 
свое желание приобрести объект приватиза-
ции по объявленной цене, и аукцион по дан-
ному объекту приватизации признается состо-
явшимся.

3) если цена объекта приватизации достиг-
ла установленного минимального размера, 

и ни один из участников не подтвердил свое 
желание приобрести объект приватизации, то 
аукцион признается не состоявшимся.

В случаях, указанных в части второй пун-
кта 44, в пункте 45, подпункте 1) пункта 47 и 
подпункте 3) пункта 48 настоящих Правил, про-
давцом подписывается акт о несостоявшемся 
аукционе, формируемый веб-порталом рее-
стра.

Результаты аукциона по каждому продан-
ному объекту приватизации оформляются 
электронным протоколом о результатах аук-
циона, который подписывается на веб-портале 
реестра продавцом и победителем с использо-
ванием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона являет-
ся документом фиксирующим результаты аук-
циона и обязательства победителя и продав-
ца подписать договор купли-продажи объекта 
приватизации по цене продажи. Договор купли-
продажи заключается в электронном формате 
на веб-портале реестра и подписывается про-
давцом и покупателем с использованием ЭЦП 
в срок не более десяти календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов. При этом, продавец представляет по-
купателю проект договора купли-продажи на 
подписание в срок не более пяти календарных 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов.

Покупатель обязан при оплате окончатель-
ного платежа за объект  приватизации в пла-
тежном поручении или квитанции по оплате в 
поле «Назначение платежа» внести следую-
щие сведения: -    ИИН или БИН Покупателя; 
-    Идентификатор (номер) договора, присваи-
ваемый Порталом. 

Победитель аукциона представляет про-
давцу при подписании договора купли-продажи 
копии следующих документов, с обязательным 
предъявлением оригиналов для сверки либо 
нотариально засвидетельствованные копии 
указанных документов: 1) для физических лиц: 
паспорта или документа, удостоверяющего 
личность физического лица;  2) для юридиче-
ских лиц: свидетельства либо справки о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица; документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя юридиче-
ского лица, а также паспорта или документа, 
удостоверяющих личность представителя 
юридического лица.

Оригиналы документов после сверки 
возвращаются в течение одного рабочего 
часа.

Адрес организатора аукциона: Алматин-
ская область, Сарканский район, г. Саркан, 
ул.Тауелсиздик, 111,  каб. 12.

Дополнительную информацию о про-
ведении аукциона можно ознакомиться на 
сайте www.gosreestr.kz  получить по теле-
фону: 8(72839)21879.                       

ствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается как на окно, 
так и на нее. Очень часто дети выпадают вме-
сте с сетками.

4. Ставить на окна специальные фикса-
торы, которые не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько сантиметров.

5. Если вы что-то показываете ребенку из 
окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте 
готовы к резким движениям малыша, держите 
ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

6. Если у вас нет возможности прямо сей-
час установить фиксирующее или страховое 
устройство, вы легко можете просто открутить 
ручку окна, используя ее по мере необходимо-
сти и сразу вынимая после использования.

Сохранение жизни и здоровья детей - глав-
ная обязанность взрослых.

Г.КАНАПИЯНОВА,
инженер ОЧС  Сарканского района, 

старший лейтенант гражданской защиты.

Открытое окно – опасность для ребенка!

«Жұмыспен қамтылған халықты іріктеп зерттеу 
сауалнамасы» ай сайын  жүргізілуде

Жұмыссыздық, соның ішінде жастар жұмыссыздығы, қай елдің болмасын өзекті, шешімін 
табуды қажет ететін мәселесі болып табылады. Бұл — біздің елде де орын алып отырған ба-
сты мәселе. Қазақстандағы жастар арасындағы жұмыссыздық елдегі жалпы жұмыссыздық 
деңгейі бойынша жоғары көрсеткіште болып отыр. Экономикалық дағдарыс кезеңінде жастар, 
көбінесе, халықтың осал тобына қосылады. Расында, экономикалық өсім құлдыраған кезде жа-
стар дағдарыстың әсерін алғашқылардың бірі болып сезеді. Сонымен бірге экономикалық қиын 
кезеңдерде жалпы жұртшылыққа қарағанда, әсіресе жастардың жұмысқа орналасуы оңайға 
соқпайды. Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі жалпы жұмыссыздық деңгейінің жартысы-
на жуығын құрауда. Бұл тек біздің елдегі ғана өзекті мәселе емес. Халықаралық еңбек ұйымы 
әлемдегі жастар арасындағы жұмыссыздық «дағдарыс деңгейіне» жетті дейді. 

Мемлекеттік статистика органдары халықтың жұмыспен қамтудың деңгейін анықтау үшін 
әр айда «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасын» жүргізілуде. 
Берілген жауаптары жұмыс істеушілер мен жұмыссыздар саны, жұмысқа орналасудың түйінді 
мәселелері, жұмыс іздеу тәсілдері туралы құнды ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл деректер 
жұмыспен қамту мен аймақтардың әлеуметтік дамуының әртүрлі бағдарламаларын әзірлеу үшін 
жиынтық күйінде пайдаланылады. Сауалнамалық сұрақтар қою үшін интервьюер ауданның үй 
шаруашылықтарын аралап, арнаулы куәлік көрсетеді. Оның келу уақытын статистика органда-
рынан нақты білуге болады.

О.КЕСИКБАЕВА,
аудандық статистика басқармасының  жетекші маманы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Жер атадан қалған асыл мұра. Жерді 
қорғау қоршаған ортамен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 
92-бабының 4-тармағының  3-тармақшасына 
сәйкес жайылым жер учаскесінде  ауыл 
шаруашылығы жануарлары (мал басы) бо-
луы керек. 

Ауыл шаруашылығы жануарла-
ры (мал басы)  саны агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
орган белгілеген жайылымдардың жалпы 
алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат 
етілетін нормасының жиырма пайызынан 
аз болмау керектігі жерді ұтымды пайда-

лану ұғымының ажырамас бөлігі. Аудандық 
ветеринариялық станциясының  АБЖ (ИСЖ)  
бағдарламасында ауыл шаруашылығы жану-
арлары мал басы тіркелуге тиіс.  

Аталған заңның 99-бабының 4-тармағына 
сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
егістік, оның ішінде суармалы егістік жерге 
дәнді-дақылдарды кезектестiрiп, алмасты-
рып (севооборот) пайдалануы қажет. Себебі, 
қант қызылшасы, бидай, арпа, майбұршақ 

осы дәнді-дақылдарды алмастырмай сепкен 
жағдайда топырақтың құнарлығы төмендеп, 
алынатын өнім төмендеп кетеді. Сол себеп-
тен кезектестiрiп, алмастырылып (севообо-
рот)  тұру тиімді болады.

Сонымен қатар жерді ұтымсыз не-
месе пайдаланбаған жағдай Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылық кодексінің 338-бабымен айыппұл 
салынуға әкеп соғады. Жер кодексінің 

92-бабының 3-тармағы және 94-баптары-
на сәйкес Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасын бұза отырып пайдаланылған 
жер учаскесi мәжбүрлеп алынатындығын 
ескертемін.

Құрметті шаруа құрылымы! Өз 
иелігіңіздегі жерлерді ұтымды пайдала-
нып, Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінің талаптарының сақталуын 
назарыңызға жеткіземіз.

Ш. БАЙМАДИЕВ,
Сарқан ауданы әкімінің аппаратының 

бас маман-жер инспекторы.                                                                 
 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАҚСАТЫНДАҒЫ 
ЖЕРЛЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

Поступления в Фонд 
медицинского 

страхования в марте 2020 
года составили 21,4 млрд 

тенге



1 мамыр  2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS JEŃІS-75

Соғыстан аман-есен оралған 
майдангер аталарымыздың 

аңызға бергісіз әңгімесін 
ауылдастары имандай 

ұйып тыңдайтын. Оларды 
жалған айттың деп ешкім 

сөге алмайтын, қазір де 
айыптаушылар табыла 

қоймас. Жастайынан халық 
жырындағы сан алуан 

батырлардың қиял-ғажайып 
ерліктерін естіп, жаттап 

өскен аға буын болмағанды 
болдырып, жасамағанды 

жасап, қиялдағы образ-
ды тудыратын.  Соның 

бірсыпырасын сіз де ести 
отырыңыз...

Ақылды жол табады

Немістерді тырқыратып қуып 
келеміз. Бір кезде  қалың әскердің 
алды тоқтап қалды. Қарасақ жо-
лымызда үлкен өзен. Өзеннің 
арғы беті неміс, бергі беті біз. 
Өтейік десек көпірді қиратып 
тастапты. Қайықпен, салмен 
лаждамасақ, амал жоқ. Жау оқ 
жаудырып беттетпейді. Коман-
дир біздің батареяға атыс ұясын 
жоюды тапсырды. Мен оншақты 
гранат алдым да, беліме байлап, 
қамыстың біреуін тесіп алып түтік 
жасап суға қойдым да кеттім. 
Бір сағаттай су астымен жүзіп, 
немістердің дәл атыс ұясының 
астынан шығыппын. Қолымдағы 
гранаттарды тастап-тастап жібер-
дім. Немістер иманын үйіре ал-
май, зеңбірек-меңбірегімен, пуле-
мет-мулеметімен көкке ұшты. 
Өткел ашылды, біздің әскер бергі 
жағалауға лап қойып, жау нысана-
сын басып алды. Қайықпен бірінші 
жеткен әскердің ең үлкен генера-
лы арқамнан қағып, кеудеме орден 
қадады. 

Əдіс

Алғашында қырып-жойып ке-
ле жатқанда немістерді жеті ба-
сты жалмауыз шығар деп ойлап 

едік. Кейін әдісін біліп алған соң 
бой бермедік. Өздері арыстандай 
ақырып, қарсы тұрсаң қояндай 
қорқақ болады екен. 

Зеңбірегінің оғы атан түйедей 
үлкен. Бір оқ маған қарай зымырап 
келеді екен. Былай жалтарайын 
десем болмайды, былай жалта-
райын десем болмайды. Содан 
орнымнан атып тұрып талтайып 
тұра қалдым. Маған тура келе 
жатқан снаряд ысқырған күйінде 
екі бұтымның арасынан өтті де 
кетті. 

Немістің шыбын жанын 
қидым

Рукопашный бой деген болады. 
Кәдімгідей жаяу найзаласасың. 
Сонда бір өзіңе он, тіпті жүз неміс 
қарсы келуі мүмкін. Аталарымыз 
найзагер болған соң оған дес 
бермедім. Бірде жан алысып, жан 
берісіп жатырмыз. Менің әдісім 
күшті. Қарсы келгенді түйреймін, 
басымнан асырып лақтыра 
беремін. Онын ба, жиырмасын ба 
жайратып тастадым. 

Немістер селдіреп қалыпты. 
Қуып жүріп, найзалауға көштім. 
Өстіп аласұрып келе жатсам, аяқ 
астынан тағы біреуі кездесе кетті. 
Айқасып бердік. Өзі зор неме екен. 
Әупірім деп айламды асырдым 
да, найзасын қағып түсірдім. Енді 
шаншып тастауға оқталғанымда 
анау көзімен қолын жасқап оты-
ра кетті. "Ей, штыкпен ойнама, 
көзімді шығарасың" дейді. Жан 
қысылғанда қазақша сайрап кетті. 
Қолын көтерттім. Ол жалынып тұр: 

"Мен де өзіңдей ер едім, Китлердің 
айтағымен кеп едім, бір жолға жа-
нымды қи" дейді. "Жаныңды қиям, 
бірақ пенде ғылып алам" дедім 
мен де. Сол бетте өзіміздің штабқа 
әкеп, генералдың қолына тапсыр-
дым. 

Қырамысың, Құсайын...

Бір төбенің басында бекініп жа-
тырмыз. Таң атқаннан басталған 
ұрыс кешке дейін созылды. Құдай 
салмасын, оқты оларда аяған жоқ, 
біз де жаңбырдай жаудырдық. Бір 
уақытта автоматымнан қарымта 
алып, жан жағыма қарасам, жа-
нымда ешкім жоқ. "Апыр-ай, 
мұнысы несі?"  деп мән-жайды 
анықтағанша тұс-тұсымнан неміс-
тер келіп қалыпты. Менің қалт 
еткен кезімді пайдаланып, бәрі 
лап қойған. Алдында да қан са-
сытып қырғанбыз, құдай-ау, сон-
да да жерден өніп шыққандай 
таусылмайды. Ал кеп айқасайын 
әлгілермен. Пулеметтен де ата-
мын, автоматтан да жіберіп жа-
тырмын, ара-тұра минометті 
де гүрсілдетіп қоямын. Қойшы, 
маған беттеген жауыздардың түгін 
қалдырмадым. Сөйтіп, жалғыз өзім 
аласұрып жүрсем, біреу артымнан 
келіп: "Айын, свайын, драйын, 
бізге де тұқым керек, қырамысың 
Құсайын" деп иығымнан қағады. 
Жалт қарасам, немістің офицері 
екен, оны да тартып жібердім. 

Жазып алған 
Жомарт МАҚАТҰЛЫ.

Менің әкем Әбдібай Маймекұлы 
1918 жылы дүние есігін ашып, 11 
жасынан Аманбөктер ауылында 
еңбекке араласып, туған жерінің 
өркендеуіне өзіндік үлесін қосқан аза-
мат болатын. 1942 жылы майданға 
аттанып, Сталинград шайқасында 
мергендер сапында "Жауды аяған, 
жаралы болады" деген ұстаныммен 
талай дұшпанның жанын жаһанамға 
жіберген соғыс сарбазы болатын. 
Үш жылдан астам уақыт бойы бомба 
гүрсілі мен ызыңдаған оқтың арасы-
нан аман шығып, Жеңіс салтанатын 
тойлап, туған жеріне оралған әкемнің 
мен майдангер едім деп міндетсігенін 
көрген жоқпын. Соғыстан алған ауыр 
жарақаты тәнін ауыртса да, шыбын 
жаны шырқырап, дүниеге келген 
балаларының бақытты болғанын 
тілейтін ол кісі. Менің есімімнің де 
Бақытбек деп қойылуы әке арманы-
нан сыр шертетін сынды. 

Барлық оқ пен от арасынан 
оралған майдангерлер сияқты 
әкем де соғыс жайында айтылған 
әңгімелерге көп араласа қоймайтын. 
Өңіріне "Ұлы Отан соғысындағы 
Ерлігі үшін" медалін қадап, ауылға 
жеңіспен оралған ол кейіннен І 
және ІІ дәрежелі "Ұлы Отан соғысы" 

Құрманғалиев Зияда Заитқали-
ұлы – 1925 жылы 9 қаңтарда Алматы 
облысы Сарқан ауданы Қарғалы (Ты-
нышбай) ауылында өмірге келген.

Зияда Құрманғалиев – адам-
зат жүрегіне айықпас жара салған 
Ұлы Отан соғысының жеңіспен 
аяқталуына үлес қосқандардың 
бірі. Ол қазақтың бір туар ұлы 
Мұхамеджан Тынышпаевтың туған 
немересі.

Зияда Заитқалиұлы 1941 жылы 
Шатырбай жеті жылдық мектебін 
бітіріп, «Искра революции» 
ұжымшарында еңбек жолын баста-
ды. 1943 жылы 1 наурызда әскер 
қатарына шақырылып, Солтүстік 
Қазақстан облысында айлық сер-
жанттар дайындайтын курстан 
өтті. Жаратылысынан зерек жасты 
тани білген жоғары шенділер оны 
Ташкенттегі В.И.Ленин атындағы 
офицерлік училищеге жібереді. 
Осы оқу орнын бір жыл, екі айда 
тәмамдап, взвод командирі ретінде 
Польшаның Висла өзені түбінде 
алғаш соғысқа енеді.

...Атқыштар взводының коман-
дирі, лейтенант Құрманғалиев 
Зияда бар болғаны 20 жаста еді. 
Взводындағы жауынгердің ең 
жасы да, ең тәжірибесі азы да өзі. 
Ташкенттегі училищені жаңадан ғана 
бітіріп келген. Соған қарамастан ол 
басқарған взвод  жауынгерлік тап-
сырманы орындауға қабілетті болып 
шықты.

Осы қыста Висла-Одер опера-
циясы кезінде мұның взводына Одер 
өзенінің ортасындағы аралды шабу-
ылмен алу бұйрылған болатын. Не 
істеу керек?

Тікелей жүзіп өту мүмкін емес. 
Қыс болғанымен түскен бомба-

¦лы Жењiс - ел жадында
Ғұмырымыздағы аса қуанышпен қарсы алатын мерекелеріміздің бірі – 

Жеңіс күні. Жеңіс күні қанша уақыт өтсе де, қилы өзгеріс болып жатса да, 
ұрпаққа ең ыстық мейрам болып қала береді. Соғыс салған зардаптары  
әлі күнге дейін толық жойылған жоқ. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күні 
– соғыстан оралмай қалған жауынгерлердің рухына бас иіп, ал арамыз-
да жүрген соғыс ардагерлеріне бұрынғыдан да құрметпен қарап, олардың 
жауынгерлігіне және ерлігіне тағзым ететін күн. Сұрапыл соғысты басынан 
өткеріп, бізді жеңіске жеткізген аталарымыз бен бабаларымызды, сол жыл-
дарда қиындыққа төзіп, тылдағы ауыр жұмыстарды атқарып, сонысымен 
Жеңіс күндерді жақындатқан аналарымызды да мақтан тұтамыз. Еліміздің 
тарихында, жалпы әлем тарихында Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің есімі 
өшпес ерліктері алтын әріппен жазылып қалды.

Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан 
боздақтардың рухына бас иіп, олардың ерлігіне тағзым ету біздің азаматтық 
парызымыз. Ол кісілердің біздің жарқын болашағымыз үшін жасаған 
ерліктерін мәңгілікке есте сақтап, жадымызда ұстаймыз.

Дінмұхамед СЕРКЕБАЙ,
   әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің тарих, 

археология және этнология факультеті тарих мамандығының 
2 курс магистранты.

                                                                Т.МҰХАЖАНОВА,      
                                                               Т.ғ.к., аға оқытушы. 

●Майдан əзілдері

Ќ±сайынныњ айтќандары

С±рапыл жылдар 
±мытылмайды

орденімен, ондаған мерекелік 
медальдармен марапатталды. 
ІІ топтағы соғыс мүгедегі болса 
да еңбек майданынан бір сәт те 
қалыс қалмады. Зейнет демалы-
сына шыққан соң да майдандағы 
мергендігін жалғастырып, аңшы-
лықпен шұғылданды, қоғам малын 
дала бөрісінен сақтауға өз үлесін 
қосты. 

Туған жерінде 83 жыл ғұмыр 
кешіп, 8 ұл-қыз тәрбиелеп, 

айналасының құрметіне бөленген 
майдангер әкемізді тек жеңіс күні 
емес, құдайдың құтты күні есімізге 
алып, алғысымызды айтамыз!

Бақытбек МАЙМЕКОВ,
майдангердің перзенті. 

дан, жарылған снаряд, миналардан 
өзеннің мұзы астан-кестен.

Бұл шабуылды түнге қалдырды.
Оған дейін өзенді жоғарылап барып, 
ағаш қиғызып, сал жасады. Түн жа-
рымда әр салға он-оннан орналасқан 
взвод өзен ағысымен ескектерін 
сақтықпен қозғап аралға жетті.

Бұл тұстан қауіп күтпеген 
фашистер қапы қалды. Тап-
сырманы іскерлікпен аяқтағаны 
үшін «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медалімен, кейін Рейхстагқа шабуыл 
кезінде көрсеткен ерлігі үшін Қызыл 
жұлдыз орденімен марапатталды. 
Жас офицердің бұл алғашқы үлкен 
жеңіске қосқан өз үлесі болатын. 

Берлинге кіру де оңай болған 
жоқ. Әрбір көше, әрбір үй, тіпті әрбір 
адым жер үшін қан төгілді. Жер-
көктің бәрінен оқ жауып тұр. Осын-

дай қым-қиғаш шабуылдың бірінде 
23 сәуірдің түнгі 12 сағат кезінде 
рота командирі взвод командирлерін 
шақырып алды.

- Алда жаудың бекінісі.
Бір взвод соны айналып өтіп 

жоймайынша шабуылға шығу мүмкін 
емес.

- Мен барамын,- деді лейтенант 
Құрманғалиев.

Айналып өту оңайға соқпады.
Алғаш подвалмен біраз жылжыды, 
одан жер асты су құбырын бойлап 
жүріп, сыртқа шығатын жол таппады, 
әрі белден су және қараңғы. Құлаған 
үйлердің керегелерін паналап, бірде 
жоғары, бірде төмен түсіп жүріп, 
взвод ақыры бес қабат үйдің төртінші 
қатарына, бекіністің дәл тұсына 
жетті. Жаудың бекінісіне бірден 

бірнеше гранатаны бірақ лақтырды. 
Енді көшенің қарсы бетіндегі ша-
тырдан пулемет сақылдай жөнелді. 
Сол жолы ол қатты жараланды. Ол 
Польшаның Познань қаласындағы 
госпитальда есін жиды. Басынан 
және бүйірінен жараланған екен. Ұлы 
Жеңісті госпитальда қарсы алды. 

1946 жылы майданнан жеңіспен 
оралған Зияда атамыз Лепсі 
педучилищесінде оқып жүрген 
кезде Хафиза деген жан-жарын 
кездестіреді. Екеуі отбасын құрады. 
Дүниеге он бала әкеледі. Олардан 
жетеуі тірі қалады: 3 ұл, 4 қыз. Сол 
балалардан қазіргі кезде 21 немере, 
54 шөбере, 2 шөпшек бар. 

1958 жылы Қазақтың Абай 
атындағы педагогикалық инсти-
туттың жағрафия факультетін сырт-
тай оқып бітірді. 

Қырық жылдан астам ұстаздық 
етіп, жас ұрпаққа білім берді. Ол 
кісі менің әкеме де сабақ берген 
екен. Жас ұстаздарға өзінің мол 
тәжірибесін үйретуден жалыққан 
емес. Ол педагогикалық оқулардың 
неше мәрте жүлдегері. Оның 
«Мектептегі өндірістік бригада және 
оқушыларды еңбекке баулу» де-
ген баяндамасы республикалық 
педагогикалық оқуларға ұсынылды. 
Атамыздың майдандағы жауынгерлік 
ордендері мен медальдарының 
қатарын «Қазақ КСР-і халыққа білім 
беру ісінің үздігі»  төс белгісі толтыр-
ды.

Жауынгер, педагог және ком-
мунист Зияда Құрманғалиев 1947-
1984 жылдар аралығында Садовое 
сегіз жылдық, Қарғалы, Шатырбай, 
путь Ильича ұжымшарындағы орта 
мектептерде ұстаздық етті. Ұлы 
Отан соғысының 2-ші топтағы 

мүгедегі ретінде 1979 жылы құрметті 
демалысқа шықты.

Майдангер ұстаз 2001 жылдың 
14 маусымында дүниеден өтті. 

Зияда ата өткенін өлеңмен 
өрнектеп жүрген жайсаң жанды 
ақын. Майдангер қаламы, әсіресе, 
өзі бастан өткерген соғыс өрті тура-
лы жазғанда кібіртіктеп көрген жоқ:

Жеңіске кәрі басты иіп тұрмыз,
Ұрпаққа бақыт әкеп биік тұрмыз.
Кешегі тау қопарар жас денеге,
Шапанын кәріліктің киіп тұрмыз.
Көбі кетті келместің сапарына,
Оранып жер ананың шапанына.
Ұрпағым бар деп кетті 

қорғайтұғын,
Талқандап жауды жеңіп 

апанында.
Жеріміз көзіміздің қарашығы,
Бейбіт күн еліміздің жарасымы.
Барымыз, базарымыз, 

байлығымыз,
Кетпесін қала менен дала сыны.
Қосылсақ алдыңғы елдің 

қатарына,
Ұрынбай көрші-көлең қатарына.
Мың өліп, мың тірілген қазақ едік,
Батырлығы жарасқан атағына.
Мамыражай өткізсек күнімізді,
Сыйласақ дінімізді, тілімізді.
Қой үстінде бозторғай 

жұмыртқалап,
Басқаға түсірмесін күнімізді, - 

деп, толғанады ұлағатты ұстаз.Ол 
ұрпақтарына берекелі бейбіт күн 
тілейді. Зияда ата жасаған істері, 
адамгершілік қасиеті, кісілік келбеті  
ел барда, ұрпақ барда, шәкірттері 
барда ұмытылмақ емес.

Сағынышпен еске алушылар: 
балалары, немере-шөберелері.

Ұлы Жеңістің 75 жылдығы есік қағып тұр. 
Жеңіс күні біз үшін киелі мейрам. Жеңіс жа-
лауы желбіреген күн. Жеңіс – атамыздың қан-
майданда көрсеткен ерлігінің тамшылап жерге 
тамған маңдай терінің арқасы. Халқымызда 
"Өлі риза болмай, тірі байымайды" деген сөз 
бар. Зияда атамыз қайтыс болғалы Хафиза 
апамыз өткен күніне Құран бағыштап жүруші 
еді. Міне, ол кісі де бақилық болды. Енді ар-
тында қалған бала-шағасы, немере-шөберелері 
сағынышпен еске алып жүреді. Осы жазған 
азғантай естелігімді атамның рухына деген 
сағыныш ретінде қабыл аларсыздар.

Е лжiреп
ске аламыз
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Арман шіркін, 

жетелейді адамды алға,
Қызығып өстім әкесі бар балаларға.
Әлі күнге бала жүрек тулайды,
Жолыққанда ақ самай ақсақалдарға.
Әке өзіңді мақтан етіп өстік біз,
Рухың бізбен сеніп те, 

сезіп те оны жүреміз.
Үлгі боларлық өмір жолыңды 

жыр етіп,
Ұрпағыңа осы күн айтумен біздер 

келеміз.
Ерте кетті бұл соғыс салған жарадан,
Бұйрық та солай болған шығар 

Алладан.
Өзіңнен алған ескі етікті кезек киіп,
Сырғанаушы едік 

үй маңындағы қырқадан.
Сұр құлақшын маңдайында 

қызыл жұлдызы,
Шаңырақтың төрінде 

тұрушы еді ілулі.
Жасымадық, жабықпадық 

білесің бе әкетай,
Ес көріп сол 

тер сіңген құлақшыңыңды.
Соғыс, соғыс, атауың неткен сұм еді,
Сен жүрген жерде 

қаншама қан төгілді.
Сен жүрген жерде қаншама 

арман үзіліп,
Қаншама тағдыр, 

қаншама өмір бүлінді.

Қан майданнан аман келіп, 
шаңырақ көтеріп, 9 баладан 

немере, шөбере көріп, 2003 жылдың 
желтоқсанында бақилық болған 
атамды біздің әулет  әрдайым 
мақтан тұтады. 

Аманбөктер ауылынан 1942 жылы 
соғысқа аттанған менің атам Шатыр-
бай Алипов  Владивостоктан 6 ай 
дайындықтан өтіп, 218-Қызыл тулы 
полк құрамында басқыншы жауды  өз 
ұясында талқандауға үлес қосады. 
Жеңісті 1945 жылы Одер өзенінен өтіп, 
Дрезден қаласында қарсы алады. 

Қытайдың Манчжурия өлкесін 
Жапон басқыншыларынан азат ету-
ге қатысып, 1947 жылы елге оралған 
Шатырбай ақсақал Аманбөктерде 
сүт фермасының меңгерушісі, мал 
шаруашылығы саласында бригадир 

болып, зейнетке шықты. 
«І және ІІ дәрежелі  Отан соғысы» орденімен, «Ерлігі үшін» медалімен 

және Жеңістің 30,40,50,55 жылдығы мерекелік медальдарымен мара-
патталып, 1995 жылы  Н.Назарбаевтың арнайы қолсағатын иеленген. 
Ауданның экономикалық-әлеуметтік  жағдайын көтеруге қосқан үлесі үшін 
төсбелгілерімен, Лениннің 100 жылдығы медальімен марапатталып, Ауыс-
палы Қызыл тудың иегері атанған. 

А.АЛИПОВА,
немересі.

От шашса аузы өртеніп 
бәрі күл болар.

Соғыстың аты, 
соғыстың аты жезтырнақ,

Ол жүрген жерде 
кетеді ұшып бастан бақ.

Жанды да беріп, 
терді де төгіп қол жеткен,

Бейбіт күн мынау 
бабадан қалған аманат.

Соғыстың аты, 
соғыстың аты жалмауыз,

Жалмайды бәрін қалдырып 
артында қанды із.

Жеңіс үшін қан кешкен баба рухына,
Бас иіп тұрып, айтамыз бүгін 

мың алғыс!
Ерлік жолын бабалардың жыр етейік,
Намысты қанмен біткен ту етейік.
Еліме көз алартқан күншілдерге,
Алдаспан қылыш болып сермелейік!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.

Бабадан ќалѓан аманат
Мен бұл еңбегімді соғыс ардагері, әкем Дүйсембеков Нұрғалымның 

және тыл ардагері анам Дүйсембекова Зұлқияның рухына арнаймын

JEŃІS-75

Біздің Қарабөгет ауылынан 
соғысқа 325 адам аттанған. Атап 
айтқанда Буденный колхозынан 70, 
Елтай колхозынын 70, Жасұланнан 
60, Бастаушы колхозынан 40, 
Еңбекші колхозынан 30, Жданов кол-
хозынан 25 адам соғыста от кешіпті. 
Қарабөгет ауылдық Кеңесіне қарасты 
осы 7 колхоздан аттанғандардың 
жартысы ауылға аман оралған 
көрінеді. Ал Жеңістің 60 жылдығына 
1 ардагер ғана аман жетті. 

Мәмбетбаев Сейсембек Ұлы 
Жеңістің 60 жылдығына 2 ай жарым 
қалған уақытта дүниеден 81 жасын-
да өтті. Сейсембек ақсақал 1924 
жылы наурызда шаруа отбасында 
туған. Бақалыдан, Ленин атындағы 
мектептен 8 сынып бітірген. 1942 
жылы желтоқсан айында 1430 артил-
лерия полкына байланысшы болып 
қабылданды. Майданға Волохов-
строй қаласында кірген ол үш жыл от 
кешіп, Жеңіс күнін Чехословакияның 
астанасы Прагада қарсы алды. 
1945-1946 ж.ж Карпат тауларын-
да тәртіп,бейбіт өмір орнатуға 
қатысты.1946 жылдың аяғында Ма-
хачкала қаласында қауіпсіздік ша-
раларын қамтамасыз етуге өз үлесін 
қосты. 3 ұл,7 қыздың әкесі,20 неме-
ре,4 шөбере сүйген ақсақал.

Келесі сөз ауылымыздың 
қадірменді ақсақалы, ардагер-ұстаз    
Ғабдуллин Тоқтар Ғабдолдаұлы тура-
лы.Тоқтар аға 1924 жылы Шатырбай 
ауылында туды.1940 жылы Сарқан 
қаласында комсомолға өтті.1942 
жылы 12 ақпанда әскер қатарына 
шақырылды. Хабаровск қаласында 
499 атқыштар полкіне қатардағы 
жауынгер болып қабылданданды.
Отан соғысының отты күндерін 
Қиыр шығыста өткеріп,жапон 
басқыншыларына қарсы 
операцияларға қатысты... Фуньцянь, 
Сзямус, Харвин, Чань-Чунь, Мугден 
қалаларын жапондықтардан азат 
етуге үлес қосты.

Сзямус қаласы үшін үлкен шайқас 
болып,теміржол көпірін аман сақтап 
қалу операциясында жеңіл жарақат 
алды.Қытайда 1945 жылы қыркүйек 
айында «Жауынгерлік еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды.1945 
жылы 9 тамызда Қытайдың қаласы 
Тяньзяньда штабта хатшы қызметін 
атқарып, аға сержант әскери атағын 
алды.Соғыстан 1947 жылы мамыр 
айында оралды да 1947 жылы Лепсі 
педагогикалық училищесін жедел 
бітіріп,1947 жылы 16 тамызынан Са-
довый ауылында ұстаздық қызметін 
бастады.1948 жылдан 1954 жылға 
дейін Шатырбай 7 жылдық мектебінің 
директоры,1954-1957 жылдары сол 

мектепте мұғалім болды. Шатырбай 
ауылында мектеп директорлығынан 
«халық жауының баласы» деген же-
леумен босаған екен.

Әкесі Ғабдолда Қаржауов Лепсі 
ауданында (1935 ж.Сарқан, Андреев 
ауданынан бөлінді) партия қызметін 
атқарған. «Бастаушы», «Ешкіөлмес», 
«Ағарту», «Белсенді» колхозда-
рын ұйымдастыруға қатысып, 1932 
жылы партия мектебін бітірген, 
№ 2 ауылда партия ұйымының 
хатшысы қызметін атқарған.                                                                                                                   
Тоқтар Ғабдолдаұлы 1980 жылы 
«Халық ағарту ісінің үздігі» атағын 
алды. Аудандық оқу бөлімінде 
инспектор, 1962-1967 жылда-
ры Антон орта мектебінің, 1967 
жылы Қарабөгет орта мектебінің 
директоры, 1968-1970 жылдары 
«Қарабөгет» совхозының партия 
комитетінің хатшысы қызметтерін 
зор абыроймен атқарды.1990 жыл-
дан бері ауылымыздың соғыс,еңбек 
ардагерлерінің төрағасы,аудандық 
ардагерлер кеңесінің мүшесі бол-
ды.Тоқтар ақсақал 4 ұл, 2 қыздың 
әкесі,12 немеренің атасы. Ардагер-
ұстаз Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
көріп кетті.

Жақсыбаев Төлеу Жақсыбайұлы 
ақсақалмен талай жылдар көрші 
болдық. Менің анам Мәукенбаева 
Бикен Ахметбекқызын үлкен 
қызымыз деп сыйлайтын. Есімде 
қалғаны өте қарапайым, еңбекқор, 
шежіре, тарихты, батырлар туралы 
жыр-дастандарды айтудың шебері 
еді... Жас кезінде автомобиль 
жүргізушісі оқуын орыс жігіттерімен 
иық түйістіріп, Балқаш қаласында 
бітірген. Ұлы Отан соғысында 
қоршауда қалған Ленинград 
қаласына колоннамен жүк тасыған. 
Сол соғыс жылдары немістерден 
қолға түскен «Мерседес» жүк көлігін 
жүргізген.

Осы мәліметтерде ардагерлер-
дің бүкіл жүріп өткен саналы 
өмірі, ерлігі көрініп   түр. Герман 
және жапон соғысының ардагері 
Қалиев Аушарип, екі мәрте «Қызыл 
жұлдыз» орденінің иегері, ардагер-
ұстаз Аязбеков Қабдолда, "Қызыл 
жұлдыз" орденді Нысанқұлов 
Тұлымжан, белгілі жазушы Әзілхан 
Нұршайықовтың майдандасы, 
ардагер-ұстаз Тілеубаев Рүстембек 
сынды ақсақалдар көзден кетсе де 
ұмыт қалмайды.                  

Тлеубаев Рүстембек Ленинград 
майданында 1941-45 жж. соғысты. 
1947-1984 жж. аралығында Жасұлан 
бастауыш мектебінде, Жданов баста-
уыш мектебінде және Қарабөгет орта 
мектебінде мұғалім болып қызмет 

атқарды. Р. Тлеубаев кезінде пар-
тия билетін Мәскеу қаласына, КОКП 
ОК барып, сол кездегі партиялық 
бақылау комитетінің төрағасы 
А.Я.Пельшенің қолынан қайтарып 
алған. Бұл шаруа сол кездегі екінің 
бірінің қолынан келмейтін. Қан май-
данда қаза тапқан батырларымызды, 
арамызда жүрген ардагерлерімізді 
ұлық тұту-бүгінгі ұрпақтың борышы.

Аталған ардагерлерден 
басқа ардагер-ұстаздар Садықов 
Байғали Садықұлы, Идрисов Ва-
лихан Идрисұлы, Тлесов Есім 
Байтоғайұлы Ұлы Отан соғысына 
қатысып, абыроймен елге ора-
лып мұғалімдік қызмет атқарды.                                                                                                  
Аталған ардагер-ұстаз. Тоқтар 
Ғабдуллин  менің ұстазым, гео-
графия пәнінен сабақ берді орыс 
кластарға. Ардагер-ұстаз,тарих 
пәнінің мұғалімі Р.Тлеубаев, 
Т.Ғабдуллинмен   бірге кезінде мен 
Қарабөгет совхозының А.С.Пушкин 
атындағы орта мектебінде мұғалімдік 
қызмет атқардым. Ол да бір өмір 
мектебі еді. 

Мен осы мақаламда Қойлық 
ауылының тұрғыны, Ұлы Отан 
соғысының ардагері Ысқақов 
Берлібек нағашы атам туралы айтып 
өтсем. Атамыз 1942 жылы әскерге 
алынды. Ташкент қаласындағы 
пулеметшілер училищесінде 6 ай 
оқып, 1943 жылдың аяғында Қара 
теңіз соғыс флотына түседі.Ол кез-
де Қырым түбегін немістер жаулап 
алған. Кейін Қызыл Тулы Тынық 
мұхит әскери флотына ауысты-
рылып, Порт Артурды азат етуге 
қатысады.Осы майданда ерлігі үшін 
«Қызыл Жұлдыз» орденін өңіріне 
таққан еді. 1948 жылы елге аман-
есен оралып, туған ауылында 40 жыл 
үздіксіз темірден түйін түйіп ұсталық 
етті. Ел-жұртының, бала-шағасының, 
немере-шөберелерінің амандығын 
тілеп, батасын беріп отырады.                                                                                                              

Өзімнің марқұм анам 
Мәукенбаева Бижамал тыл ардагері, 
республикалық «Ақ босаға», 
облыстық «Жерұйық», аудандық 
«Сарқан» газеттеріне ҰОС тура-
лы «Ерлігі естен кетпес аналар 
бар», «Әрқашан күн сөнбесін», 
«Қарттарым, аман-сау жүрші!», «Ана 

жесір, бала жетім қалмасын», «Нести 
сквозь годы» деген тақырыптарда 
мақала жазып еді әр жылдары.

"-1941-45 жж. кімнің есінен кетер 
дейсің. Біздің ауыл Энергия колхо-
зынан 10 шақты шақырымдай жерде 
Заимка деп аталатын. Әр ауылда 
20-30 жанұя тұратын. Біз ол кезде 
4-5 жастамыз. Аналарымыздың 
сол кездегі ерліктері сәби біздердің 
есімізде мәңгі қалыпты.Таңның аты-
сынан күннің батысына дейін жаз 

Ардагерлер 
алғысқа лайық

Шұғыласын  барша  адамзат  
баласына  шашатын  9  мамыр  
мерекесінің  атаулы  75  жылдығы  
да  келіп  қалды. Бұл күн   Жеңістің 
туын желбіреткен, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері үшін ерек-
ше мейрам.

Қайсар  да  қаһарман, батыл 
да ержүрек, нағыз  ел  намысының  
өлшемі  болған  біздің  ата-
апаларымыз  біздер үшін  жан  
алысып, жан  беріскен. Жеңіске  
жету  жолында  бойындағы  бар  
күш-жігерін  аямаған  соғыс  
ардагерлеріне  біз  бойымыздағы  
бар  мейірімімізді  білдіруіміз  ке-
рек. 

Жеңіс жайлы сөз қозғалғанда 
сұм соғыста арпалысқан арда-
герлермен қатар елде қалып 
әлі кеткенше терін төккен тыл 
еңбеккерлерінің аты аталаты-
ны мәлім. Тылдағы еңбеккерлер 
майдандандағы жауынгерлерді 
азық-түлікпен, ауыл шаруашылық 
техникасымен, керек десеңіз мал-
мен қамтамасыз етті.Олардың 
қатарында қариялар, әйелдер, ба-
лалар болды.

“Барлығы майдан үшін, 
барлығы жеңіс үшін!” деген 
ұранмен жеңісті жақындата оты-
рып, бостандықтың туын көтеруге  
асыққан тылдағы еңбекшілер 
саны аз болмаған.Солардың 
бірі - менің өз апам Маукенбае-
ва Бижамал Ахметбекқызының 
балалық шағы сұрапыл соғыстың 
жылдарымен тұспа-тұс келген. 
Апам өз естеліктерінде «Аналар  
таң  атысымен  жұмысқа  кетеді,  
кешке  келеді. Кіші  сіңлімді  
5-6  жастағы  маған  сеніп  та-
стап   кетеді. Балалық  шақтың  
қызығын  көргеміз  жоқ. Ауыл  
тұрғындары  мал  ұстайды. Шеше  
жұмыста,  мен  қозы, лақтарды  
көгендеп, ешкі-қойды  4  жасар  
сіңліміз  екеуіміз  сауып  аламыз. 
Өсіп  тұрған  егіннің   миясын  
жұлатынбыз.  Қарауылтөбеге   ба-
ратын  жол  бойында  бригада  бо-
латын, қазірде  ол  үйлер   бар. Сол  
бригадада  біздерге,  балаларға  
тамақ  беретін. Балалық  қызықты 
көре алмадық»

Апамның әңгімесін тыңдай от-
ырып жеңістің бізге оңай жолмен 
келмегендігін жақсы түсінетінмін, 
«Еңбек ерлікке жеткізер, Ерлік 
елдікке жеткізер» деп дана 
халқымыз айтпақшы «Жеңіс» 
атты үлкен ұғымның астарын-
да қаншама  сырдың  бүгілгенін 
ұғынатынмын. 

Еңбегіне қарай апам көзінің 
тірісінде халықтың қошеметіне 
бөленіп, 1985  жылы  «Еңбек  
ардагері», 2010   жылы  «1941-
45  жж.  Ұлы Отан соғысындағы   
Жеңіске  65  жыл» , 2015 жылы 
«1941-45  жж.  ҰО соғысындағы   
Жеңіске  70  жыл»   медальдары-
мен марапатталды.

Айман ҚАЙЫРКЕН,
Қазақ Ұлттық Аграрлық 

Университетінің студенті.

Атамды маќтан етемiн!

Баланы ерте айырып ата-анадан,
Айырып тағы 

аруды сүйген жарынан.
Зұлматың сенің қан төгіс, 

жаппай жойылып,
Қасірет осы 

адамзатқа келер соғыстан.
Соғыстың аты, 

соғыстың аты әбжылан,
Уынан оның айтыңдар қане, 

кім оңған?!
Соғыстың аты, 

соғыстың аты айдаһар,

Ќарабµгеттік 
майдангерлер
Əлемнің астан-кестеңін шығарып дүрліктірген екінші 

дүниежүзілік соғыстың біткеніне, міне, 75 жыл толды. Жер 
бетін мекендеген белді мемлекеттердің 61-і осы жойқын соғыстың 
ықпалында болыпты.Майдан даласындағы қанды шайқастарға 
қолына қару ұстауға жарайтын 110 милионнан асқан адам қатысыпты.
Тек қана майдан даласында жаумен бетпе-бет болған арпалыстарда 
50 миллион адамның өмірі қиылған екен.

болса, қой қырқып, бақша сеуіп, егін 
суғарып, шөп шабатын, арық та-
залайтын. Қыс болса баздың қиын 
ойып, мал төлдетіп, шөпті ат не өгіз 
шанамен баздарға таситын.Түнде 
жіп иіріп, тоқыма, шұлық тоқып 
беретін. Соғыстағы азаматтарға 
мойын орағыш тоқып, қолдарына 
теріден қолғап тігетін. Жаз айында 
әрбір үйге берілген 25 сотық жер-
ге картоп, көкірез сеуіп алатын-
быз. Біздер балалар бақшамызды 
2 рет шөптеп, үшінші рет картопты 
түптейтінбіз. Шешеміз келгенше 
қап-қап тезек теріп, арқа-арқа құрай, 
жусан таситынбыз. Қозы-лақтарды 
көгендеп, қой-ешкіні біздер сауып 
аламыз. Күндіз қолдары босамай-
тын аналарымыз, түнде кезек-кезек 
бақшаларын суғарып, күректеріне 
сүйеніп тұрып көз шырымын алу-
шы еді. Нанды сирек көрдік. Кар-
топ, жүгері мол болды. Жүгеріден 
ұн, талқан, талқаннан көже жа-
сайды. Сондағы батыр аналар-
Қалиасқарова Зылиқа, Мәукенбаева 
Қайша, Сарбасова Жаңылған, Са-
ратай, Жәміш Буашева, Несібелді, 
Қами Буашева, Қарабасова 
Биғайшалардың еңбектегі ерлік-
теріне риза боласың. Біздер 
балалар,батыр аналарымыздың 
арқасында аш болғамыз жоқ. 
Сондағы ел бірлігі, татулығы, 
адамгершілігі бала біздерге жақсы 
әсерін қалдырыпты. Өз анам 
Мәукенбаева Қайша жетеуімізді 
өсірді де, қызығымызды көре алмай, 
соғыс кезінде көрген ауыр жұмыс 
азабынан 53 жаста өмірден өтті. 
Сол сияқты Қалиасқарова Зылиқа, 
Несібелді, Рабиға аналарымыз-
да дүниеден ерте кетті. Осы ана-
лар көрген бейнетті қазіргі аналар 
қөрмесе екен. Аспанымызды бұлт 
торламасын,өмірде соғыс болмасын.                        
Ана жесір, бала жетім қалмасын!"                                                                               
Осы мақаланы анам аудандық газет-
ке осыдан 30 жыл бұрын жазған еді.

Қан майданда қаза тапқан 
батырларымызды,арамызда жүрген 
ардагерлерімізді ұлық тұту-бүгінгі 
ұрпақтың борышы.

Байжан СЕЙІТҚҰЛ.
Қарабөгет ауылы
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Қойшыны таяғы асырайды,
Қасқырды аяғы асырайды-деп сонау заманнан 

ата-бабамыз осы асыл сөздерді тегін айтпаса керек...
Бұл сөздерге тереңірегінен үңіліп қарайтын болсақ 
"мамандық", "еңбек" сөздерімен тұспа-тұс келеді.
Әрине кез келген ортада,кез келген қоғамда еңбектің 
даусыз жеңетіндігі сөзсіз.Осы ереулі еңбек пен жігерлі 
қайраттың арқасында  аңсаған мамандыққа деген 
ұмтылыс пайда болады.

Қазіргі таңда,елімізде жастарға,яғни мына біздерге 
зор үміт артып, болашағымызға үлкен үмітпен қарауда.
Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев алғашқы 
күннен-ақ Қазақстанда білікті мамандар даярлау мен 
білім саласын әлемдік стандарттарға сай реформа-
лау мәселесіне аса назар аударған болатын.Сонымен 
қатар бір сөзінде "Біздің болашағымыз-білімді жастар 
қолында"деп айтып кеткен болатын. Бұл сөздерден 

Балалық шақ-ғажайып 
кезең, әсіресе бала әлі мектеп-
ке бармайтын уақыт. Ол, ересек-
тер ойлағандай, алаңсыз шақ 
екендігімен ғажайып емес. Тиісті 
жағдайлар жасағанда кішкентай 
адам ғажайыптар әлемінде өмір 
сүреді және оларды қуанышты, 
қызықты әрі табиғи құбылыс ретінде 
қабылдайды. Дәл балалық шақта 
бала есейе келе жол бермейтін 
қиялындағы «ғажайыптарды» 
іске асыруға ерік береді.Мектепке 
дейінгі жас-шығармашылықта өнімді 
қиял секілді психикалық процесті 
қалыптастыруға барынша жайлы 
кезең екенін психологтар анықтады 

¦стаз тойы - 
±лт тойы

Биыл елімізде Шығыстың 
ғұлама ойшылы, математик, астро-
лог, музыка теоретигі, Аристотель-
ден кейінгі екінші ұстаз атанған  Әбу 
Насыр әл-Фарабидің  1150 жылдық 
мерейтойы аталып өтілуде. Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев арнайы қаулы қабылдап,  
мерейтойды дайындау  және өткізу 
жөніндегі арнайы мемлекеттік ко-
миссия құрылған болатын.

ҚазҰУ-дың Студенттер сарай-
ында Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 
жылдығының ресми ашылуы болды. Шараға Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев және университеттің құрметті 
қонақтары қатысты.

Мерекелік шара «Әл-Фараби орталығының» салтанатты тұсаукесері 
мен әдебиет және мәдениет саласының қайраткерлеріне Елбасының 
мемлекеттік стипендиясын тапсырудан басталып, университеттің бас 
алаңындағы әл-Фараби ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен ұласты. 
Сондай-ақ «әл-Фараби» орталығы ашылды. Орталық әл-Фараби мұрасын 
зерттеп, ел ішінде және шетелде насихаттаумен айналысады. Ол үшін 
арнайы сайт та жасалған. Ол фарабитанушылардың пікірсайыс алаңына 
айналады. Ғалымның өмірі мен еңбегіне арналған зерттеулер қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде зерттеліп, басылымдар жарыққа шығып тұрады.

Жалпы біздің университетіміз осындай атақты ғалым, ұстаз Әл-
Фарабидің атына сай қызмет атқаруда. Өйткені  біздің университетіміз 
барлық әлемдегі мықты университеттермен бірігіп жұмыс атқаруда. 
Мысалға, өзіміздің іс-тәжірибе жөнінде айтар болсақ, мен Москва 
қаласында 2 апталық тәжірибеден өттім. Бұл біз үшін үлкен жетістік және 
мақтаныш.

Дінмұхамед СЕРКЕБАЙ,
   әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің тарих, 

археология және этнология факультеті тарих мамандығының 
2 курс магистранты.

                                                                Т.МҰХАЖАНОВА,      
                                                               Т.ғ.к., аға оқытушы. 

Құрметті ауылшаруашылық 
кәсіпкерлері және ауыл тұрғындары!

Бүгінгі күні қатерлі індет бүкіл 
адамзатқа қауіп төндіріп тұр. Осын-
дай қиын кезеңде еліміздің Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың дер кезінде 
жариялаған Үндеуі халыққа ерек-
ше демеу болып, баршамызды 
жігерлендірді.

Әлемде қазіргі кезде 3 милли-
ардтан астам халық үйлерінде ка-
рантинде отыр, тағы қанша уақытқа 
созылатыны белгісіз. Бұл жағдай 
барлығымызға, әсіресе ауыл 
шаруашылық кәсіпкерлеріне, ауыл 
тұрғындарына үлкен жауапкершілік 
жүктейді.

Сондықтан, көктемдегі егіс 
жұмыстарын тоқтатуға болмайды! 
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету – біздің ортақ міндетіміз. 
Осы бағытта ауылшаруашылық 
кәсіпкерлерін ел ертеңі үшін бірлесіп 

жұмыс атқаруға шақырамын.
Біздің университеттің ұстаз-

ғалымдары ауылшаруашылық 
тауарөндірушілеріне аптасына екі 
рет тікелей эфирде кеңес беріп, 
қолдау көрсету мақсатында он-
лайн конференция өткізуде. Оған 
бір күнде 2000 мыңнан астам ауыл 
кәсіпкерлері мен аграрлық сала 
қызметкерлері қосылып, өздеріне 
қажетті ақпараттар мен пайдалы 
кеңес алуда.

Университетiмiзде «Ситуациялық 
орталық» жұмысы жүйелі жолға 
қойылған, оқу орны сайтында «Аг-
роДаму» парақшасы фермерлер 
үшін өздерінің маңызды сұрақтарын 
жіберуге толық жұмыс атқаруда. 
Біздің ғалымдар оларға міндетті 
түрде жауап береді.

Құрметті ауыл кәсіпкерлері!
Бүгінгі күні көктемдік маусымдық 

жұмысқа ірі агроқұрылымдар дайын. 
Олар қажетті техникамен, жанар-
жағар маймен, тұқыммен және пе-
стицидтармен қамтамасыз етілген. 

Фермерлер егіс жұмыстарын 
уақтылы бастап кетті. Ал, оңтүстік 
аймақтарда аяқтауға жақындады. 
Бірақ қазіргі жағдайда ұсақ 
және үй шаруашылықтары біраз 
тоқырап қалды. Сондықтан, шағын 
шаруашылықтарға өз жерлерін 

игеруге, малдарын өсіруге ірі 
шаруашылықтар міндетті түрде 
қолдау көрсетеді деп сенемін. 

Өз кезектерінде жер телімдері 
20-30 сотықтан аспайтын үй 
шаруашылықтары жерлерін барын-
ша тиімді пайдалануы тиіс.

Мен барлық жер телімдері мен 
саябақтары бар азаматтарға ай-
тарым – оларды өңдеп, көкөніс, 
картоп, жеміс-жидек отырғызумен 
айналысуларыңызды сұраймын. 
Сонда әрбір отбасы өздерін азық-
түлікпен қамтамасыз етіп, артылған 
өнімдерін нарыққа шығара алады. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев 31 
наурыздағы Үндеуінде ең алдымен 
ұсақ және орта шаруа қожалықтарын 
мемлекет тарапынан қолдап, 
олардың әлеуетін тиімді пайдалану 
керектігін айтып өтті.

Бүгінгі күні облыс, аудан әкімдері, 
ауылшаруашылық саласындағы 
жауапты қызметкерлер әр ауыл 
округтарын аралап, кәсіпкерлермен 
және ауыл тұрғындарымен сөйлесіп, 
сұрақтарының шешімін тауып, нақты 
атқарылып жатқан жұмыстарға 
қолдау жасап отырғанын көріп 
отырмыз. Көктемгі маусымдық 
жұмыстарын жүргізу үшін мемлекет 
шаруа қожалықтарына үстемақысы 

5 пайыздан жоғары емес 70 млрд 
теңге бөліп отыр. 

Ауыл шаруашылық кәсіпкерлерін 
қаржыландыру үшін «Қарапайым 
заттар экономикасы» бағдарламасы 
бойынша 100 млрд. теңге бөлінді. 
Бұл шаралар ең алдымен ұсақ және 
орта шаруа қожалықтарына қатысты. 

Көктемгі маусымдық жұмыстарды 
жүргізу үшін: - шамамен 2,5 млн. 
тонна тұқым дайын. Бұл барлық 
қажеттілікті толықтай қамтамасыз 
етеді және оның 95% шарттарға 
сай келеді; - тұқым шаруашылығын 
дамытуға 11,3 млрд. теңге субсидия-
лау қарастырылған, 29,4 мың тонна 
тұқым мен 838,7 мың дана элиталық 
көшеттерге мемлекеттік бюджеттен 
қосымша 2,5 млрд. теңге бөлінді. 

Алғаш рет гербицидтардан 
бөлек фунгицидтар мен инсек-

тицидтарды субсидиялау қолға 
алынды. Ауылшаруашылығы тех-
никасы бүгінгі күні 98% дайын. 
Осының барлығы ауылшаруашылық 
кәсіпкерлеріне көрсетіліп отырған 
мемлекеттік қолдау.

Қазіргі кезде ауыл, аудан, облыс 
аралары толық жабылып жатқан кез-
де, ауыл ақсақалдары мен ел ағалары 
халықты сабырлыққа, татулыққа, 
бірлікке шақырып, ақылдарыңызды 
айтып отырғандарыңызды білеміз.

Қазақ елі өзінің ауызбіршілігінің, 
ұстамдылығы мен төзімділігінің 
арқасында осы бір ауыр сынақ 
кезеңінен аман-есен өтетініне толық 
сенімдімін. 

Барша ауыл тұрғындарына 
амандық  тілеймін. Жанұяларыңыз-
дан ырыс-береке кетпесiн. Еліміз 
аман болсын! Біз біргеміз! 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик, 

Əл-Фараби атындағы Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты ЕСПОЛОВ Тілектес Исабайұлының 

Қазақстанның ауыл кәсіпкерлеріне

ҮНДЕУІ

Қасіреті мен қайғысы 
адамзат тарихындағы айту-
лы оқиғаға айналған екінші 
дүниежүзілік соғыстың жеңіспен 
аяқталғанына да міне 75 жыл 
толғалы отыр. Тарихи деректер-
ге сүйенсек Ұлы Отан соғысына 
1.196.000 астам қазақстандық 
жерлестеріміз қатысып, ерен 
ерлікпен Ұлы Жеңіс күнін 
жақындатқан.   

1995 жылы 9 мамыр-
да Жеңістің 50 жылдығына 

Амангелді округі Қарауылтөбе 
ауылында үлкен ескерткіш бой 
көтерді. Жауынгер мен анасының 
қауышуын сомдаған ескерткіш ав-
торы Колотилина Г. 1941-1945 жыл-
дары осы елді мекеннен Ұлы Отан 
соғысына аттанып, майдан дала-
сында мерт болғандар мен туған 

жеріне оралып көз жұмғандарға ар-
найы тұрғызылған ескерткіш әркімді 
еріксіз өзіне жетелейді. Құлпытас 
бетінде 359 ардагер аты-жөні ойып 
жазылған. Оның өзі әлі түгел емес.

-Аты жазылмаған, хабар-
ошарсыз кеткен жерленген жері 
белгісіз жерлестерімізді іздеп, 
Ресейдің мемлекеттік архиві сақтал-
ған Подольск қаласына бардық. Үш 
адамның қайда жерленгенін тау-
ып, аты-жөнін тақтаға қашап жазып 
қойдық,- деді зейнеткер ұстаз, тарих 
пәнінің мұғалімі Есбала Сүдірбаева 
апайымыз. 

Отан үшін от кешіп, бізге бейбіт 
өмір сыйлаған ардагерлерімізге ба-
сымызды иеміз!

Ерлердің есімдерін ұлықтап, 
болашақ ұрпақ есінде қалдыру біздің 
перзенттік борышымыз!

(немесе, басқаша айтқанда, 
«жаңаны ойлап табу»). Егер де 
өмірінің осы кезеңінде қиялды 
дамыту мүмкіндіктері жіберіліп 
алса, кейін оларды толықтыру 
өте қиын. Сондықтан баланың 
айналасындағы ересектердің 
оның өзін шығармашылықта 
байқап көруіне көмектескені және 
оны бұған барынша ертерек 
ынталандырғаны аса маңызды, 
сонда ғана баланың алғашқы, 
тіпті тым қарапайым машықтары 
мен дағылары қалыптасады. 
Бала шығармашылығын ерте да-
мыту тұлғаның шығармашылық 
қасиеттерін бұдан әрі белсенді 

ілгерілетудің шарты екендігі белгілі.
Балалар биі –бұл кішкентай 

адамның қоршаған ортадан алған 
эмоционалды әсерлеріне байланы-
сты мәнерліктің негізгі құралдарын 
меңгеру (қимыл мен тұрыс, пла-
стика мен мимика,ырғақ). Балалар 
биі ритмикадан тұрады, яғни биді 
меңгеру қарапайым қимылдардан 
басталады, көбіне сабақтар ойынға 
ұқсайды,алайда ойын барысында 
алдағы өміріне қажетті нәрселерді 
меңгереді.

Мектеп жасына дейінгі 
балаларға би шығармашылығын 
үйретудің негізгі мақсаты-баланың 
жан-жақты дамуы музыка және 

ырғақты қимылдар арқылы баланың 
музыкалығы мен ырғақты сезінуін 
дамыту шығармашылық қабілеттерін 
қалыптастыру және дербес 
қасиеттерін дамыту.

Бала жастан бимен айна-
лысуды бастау арқылы кері 
нұсқаулар қалыптасуының ал-
дын алуға, ой бейнесін өзгертуге, 
айналасындағыларымен қарым-
қатынасты жақсартуға бола-
ды. Осылайша, би музыканың 
сүйемелдеуімен орындалатын 
қимылдарға қарағанда ауқымды 
нәрсе болып табылады. Бұл өзіңмен 
жұмыс істеу тәсілі, ол кез келген 
қызмет саласында жетістікке жету-
ге көмектеседі. Ол жан мен тәннің 
әрекеттестігімен басқарылатын 
қабілеттерді тәрбиелейді және 
ішіміздегі жасырын қасиеттерімізді 

танытуға көмектеседі. Бимен ай-
налысу балаға қимыл, араласу 
қуанышын сыйлайды, оның ішкі 
әлемін байытады және өзін-өзі 
тануға септігін тигізеді.

Осылайша, бала тәрбиесін 
өмірінің алғашқы жылдарынан бастап 
оның би-ырғақты шығармашылығын 
дамытудан және оның музыка-
ны сезінуін тәрбиелеуден бастау 
керек, бұл өз кезегінде баланың 
жан-жақты дамуына, оның ырғақты 
қимылдарына және мидың барын-
ша сәтті жұмысына ықпал етеді, ал 
ритмикамен айналысу процесінің өзі 
балаларға шынайы қуаныш сыйлай-
ды және шығармашылықта өзін-өзі 
таныту қабілетін қалыптастырады.

Ш.ТОЙШИБЕКОВА,
«Балдырған» балалар 

бақшасының би жетекшісі.
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елімізге ең алдымен,терең білім мен қажырлы еңбек 
керек екендігінін аңғаруға болады.Бір сөзбен айтқанда 
қазіргі уақыт адамзат биігін,білекпен емес,біліммен 
бағындыратын заман. Сол биік-белестерді бағынды-
ратын жастар, яғни мына біздер. Осы бір сәтте 
М.Жұмабаевтың:

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты-
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін!-деген өлең шумақтары 

еліміздің қайсы-бір жасы болмасын, кез-келгеніне рух 
пен жігер беретіні айдан анық!

Сондықтан да, бүгінгі жастар мұны анық сезініп,білім 
бұлағынан молынан сусындап, зейін қоюы тиіс. Біздің 
терең тарихымыз бар, ендігі болашақ біздің қолымызда!

Қожахмет МАДЕЛХАНҰЛЫ,
2 курс студенті.

Мамандық таңдау - маңызды мәселе

Ќимылдан биге дейін

Ж. РАЙМБЕКОВА,
Пограничник ауылдық 

кітапханашысы.

Ауыл кәсіпкерлеріне айрықша қамқорлық
Жақында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР 

ҰҒА Вице-президенті, академик, Әл-Фараби атындағы Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты  ЕСПОЛОВ Тілектес Қазақстанның ауыл 
кәсіпкерлеріне ҮНДЕУ жолдады. Күллі әлем бойынша қазіргі таңда қиын 
ахуал қалыптасып отырғаны белгілі. Дүйім жұртты алаңдатқан жұқпалы 
дерт елімізге де оңай соқпады. Осындай сын сәтте Тілектес Исабайұлы 
экономикамыздың негізгі салаларының бірі аграрлық сала өкілдеріне 
қарата сөз сөйлеп, сын сәттен абыроймен шығатындығымызға сенім 
білдірді. Осы мақсатта үкіметіміз де тиісті қолдау шараларын жүзеге асы-
рып, қажетті алғышарттарды жасады. Ол үшін ел қоржынынан қомақты 
қаржы бөлініп, тиісті қаражат жер төсін емген дихан қауымға бағытталды. 
Алғаш рет гербицидтардан бөлек фунгицидтар мен инсектицидтарды суб-
сидиялау қолға алынуы ауыл кәсіпкерлеріне деген айрықша қамқорлық. 
Осындай жақсы жаңалықтар, игі істермен сүйіншілеген үндеу елімізді 
күрделі кезеңнен ауызбіршілік, ұстамдылық, төзімділік сынды қасиеттер 
алып шығатындығын айғақтайды. Біз де үндеуде айтылған ойларды 
қуаттай отырып, еліміздің осынау сынақтан аман-есен шығатындығына 
сенеміз!

Н.ЗАМАНБЕКОВ,
клиникалық ветеринарлық медицина кафедрасының 

меңгерушісі, профессор.
Ш.ТУРЖИГИТОВА,

аға оқытушы.
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с 
мебелью, Летняя кухня (второй дом). Га-
раж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок (14 соток, хороший сад). Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла 
№ 18 (3 квартала выше полиции), тел. 
2-13-54, сот. 8701 4616485.

Шұғыл арада 4 бөлмелі үйді 
жиһазымен сатамын. Екібасты үйге 4 
млн. теңге сұраймын. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыз: Құлақов көшесі 87/2, 
үй тел: 2-10-12, ұялы тел: 8708 6994113 
Наталья.

Срочно продам дом из 4-х жилых 
комнат с мебелью. Дом 2-х квартирный 
прошу 4 миллиона тенге. Торг уместен. 
Обращаться ул. Кулакова 87/2, дом.
тел. 2-10-12, сот. 8708 6994113 Наталья.

Жоба

Аудандық мәслихаттың шешімі
Сарқан ауданындағы аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін 

көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 

Заңының 97-бабының 5-тармағына, «Әлеуметтік тұрғыдан қорғалатын азаматтарға телеком-
муникация қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік төлемақы тарифінің көтерілуіне өтемақы 
төлеудің  кейбір  мәселелері туралы» 2009 жылғы 14 сәуірдегі № 512 Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 30 
желтоқсандағы № 2314 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура-
лы» 2015 жылғы 9 сәуірдегі   № 319  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
бұйрығына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.Сарқан ауданындағы  аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін 
көрсетудің мөлшері және тәртібі қосымшаға сәйкес айқындалсын.

2. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан ауданындағы аз қамтылған отбасыларға 
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 2016 
жылғы 6 қыркүйектегі № 9-42 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 3973 тіркелген, 2016 жылдың 14 қазанында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихаттың «Депутаттар 
өкілеттігі, заңдылық, заң тәртібін сақтау, әлеуметтік саясат, жастар және қоғамдық ұйымдармен 
байланыс жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін. 

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық мәслихат сессиясының төрағасы 
Сарқан аудандық  мәслихаттың хатшысы         

Сарқан аудандық мәслихатының 2020 жылғы «  »   «Сарқан ауданындағы  аз 
қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және 
тәртібін айқындау туралы» № шешіміне қосымша

Аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін  
көрсетудің  мөлшері және тәртібі

Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері және тәртібі «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 97-бабының 5 тармағына, 
«Әлеуметтік тұрғыдан қорғалатын азаматтарға телекомуникация қызметтерін көрсеткені үшін 
абоненттік төлемақы тарифінің көтерілуіне өтемақы төлеудің  кейбір  мәселелері туралы» 2009 
жылғы 14 сәуірдегі № 512 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын үй көмегін 
көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын үй-коммуналдық  шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319  Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығына сәйкес әзірленді және аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындайды. 

1. Жалпы ереже.1. Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері және тәртібінде келесі 
негізгі ұғымдар пайдаланылады: 1) шекті жол берілетін шығыстар үлесі - телекоммуникация 
желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу ақысының ұлғаюы бөлігінде 
отбасының (азаматының) бір айда тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға, коммуналдық 
қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға жұмсалған шығыстарының шекті жол берілетін  
деңгейінің отбасының (азаматтың) орташа айлық жиынтық кірісіне пайызбен қатынасы;  2) 
отбасының (азаматтың) жиынтық табысы – тұрғын үй көмегін тағайындауға өтініш білдірген 
тоқсанның алдындағы тоқсандағы отбасы (азамат) кірістерінің жалпы сомасы;  3) кондоми-
ниум объектісін басқару органы – кондоминиум объектісін басқару жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға; 4) уәкілетті орган – тұрғын үй көмегін тағайындауды 
жүзеге асыратын «Сарқан ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі;  5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын 
шығыстар - үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналыстың шешімімен 
белгіленген ай сайынғы жарналар арқылы кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалануға 
және жөндеуге, жер учаскесін күтіп- ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды есептеудің 
үйге ортақ аспаптарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға және салыстырып тексеруге, кондо-
миниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді төлеуге, 
сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін немесе оның жекелеген түрлерін болашақта 
жүргізілетін күрделі жөндеуге ақша жинақтауға арналған шығыстарының міндетті сомасы; 6) аз 
қамтылған отбасылар (азаматтар) – Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына  сәйкес  
тұрғын үй көмегін алуға  құқығы бар адамдар; 7) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік кор-
порациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру 
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер 
қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз 
ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бой-
ынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға. 2. 
Тұрғын үй көмегі жергілікті бюджет қаражаты есебінен Сарқан ауданында тұрақты тұратын аз 
қамтылған отбасыларға (азаматтарға): 1) жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда (пәтерлерде) 
тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлерді) жалдау-
шылар (қосымша жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарға; 2) тұрғын үйдің меншік иелері 
немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) 
коммуналдық қызметтерді және телекоммуникация желісіне қосылған телефонға абоненттік 
төлемақының өсуі бөлігінде байланыс қызметтерін тұтынуына; 3) жергілікті атқарушы ор-
ган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын үй-жайды пайдаланғаны үшін жалға алу 
төлемақысын төлеуге беріледі. Аз қамтылған отбасылардың (азаматтардың) тұрғын үй көмегiн 
есептеуге қабылданатын шығыстары жоғарыда көрсетiлген бағыттардың әрқайсысы бойын-
ша шығыстардың сомасы ретiнде айқындалады. Тұрғын үй көмегi телекоммуникация желiсiне 
қосылған телефон үшiн абоненттiк төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй-жайды пайдаланғаны үшiн жалға алу ақысының ұлғаюы бөлiгiнде 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтiп-ұстауға, коммуналдық қызметтер мен байланыс 
қызметтерiн тұтынуға арналған шығыстарға нормалар шегiнде ақы төлеу сомасы мен отбасының 
(азаматтардың) осы мақсаттарға жұмсаған шығыстарының жергiлiктi өкiлдi органдар белгiлеген 
шектi жол берiлетiн деңгейiнiң арасындағы айырма ретiнде айқындалады. 3. Тұрғын үй көмегі 
аталған жерлерде тұрақты тұратын адамдарға кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстар сметасына сәйкес жеткiзушiлер ұсынған кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған коммуналдық қызметтер көрсету ақысын төлеу шоттары мен 
ай сайынғы жарналардың шоттары бойынша бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі. Ауданның 
жергiлiктi өкiлдi органдары тұрғын үй көмегiн көрсетудiң мөлшерiн және тәртiбiн айқындайды. 
3-1. Отбасы (азамат) (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) тұрғын үй 
көмегін тағайындау үшін Мемлекеттік корпорацияға немесе "электрондық үкімет" веб-порталына 
тоқсанына бір рет жүгінуге құқылы. 3-2. Құжаттарды қарау және тұрғын үй көмегін көрсету туралы 
шешім қабылдау немесе көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру мерзімі Мемлекеттік 
корпорациядан құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап сегіз жұмыс күнін құрайды. 
4.  Аталған жерлерде тұрақты тұратын адамдарға тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға 
арналған ай сайынғы және нысаналы жарналардың мөлшерін айқындайтын сметаға сәйкес, 
тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты)          күтіп-ұстауға арналған коммуналдық қызметтер көрсету 
ақысын төлеу, жеткізушілер ұсынған шоттар бойынша тұрғын үй  көмегі бюджет қаражаты 
есебінен көрсетіледі. 5. Белгiленген нормалар шегiндегi шектi жол берiлетiн шығыстар үлесi 
отбасының жиынтық табысының он пайызы мөлшерiнде белгiленедi. Тұрғын үй көмегі:  1) 
мүгедектерді және стационарлық емделуде бір айдан астам уақыт кезеңінде болатын  адамдар-
ды, күндізгі оқу нысанында оқитын оқушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, курсанттар мен 
магистранттарды, сондай-ақ І және ІІ топтағы мүгедектерді, сексен жастан асқан  адамдарды, 
үш жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын азаматтарды қоспағанда, жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарда тіркелмеген жұмыссыздарға және  жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына  қатысудан жазбаша  түрде бас тартқан Қазақстан 
Республикасының еңбекке жарамды азаматтарына;  2) уәкілетті органдар ұсынған жұмысқа, 
оның ішінде әлеуметтік жұмыс орнына немесе қоғамдық жұмысқа орналастырудан, кәсіби да-
ярлаудан, қайта даярлаудан біліктілігін арттырудан дәлелсіз себептермен бас тартқан, осындай 
жұмыстарға қатысуды және оқуды өз бетінше тоқтатқан  жұмыссыздарға тағайындалмайды.  

2. Тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері және тәртібі. 6. Тұрғын үй көмегін тағайындау 
үшін есептеу мерзімі өтінішімен қоса барлық қажетті құжаттарды  өткізген жылдың  тоқсаны бо-
лып саналады.  Жеке меншігінде бір бірліктен артық тұрғын үйі (пәтерлер, тұрғын үйлер) бар 
немесе тұрғын жайды жалға немесе пайдалануға беруші аз қамтылған отбасылар (азаматтар) 
тұрғын үй көмегін алу құқығын жоғалтады.  7. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін азамат (от-
басы)  халыққа қызмет көрсету орталығына немесе порталға жүгінеді және Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика министрінің  2015 жылғы 9 сәуірдегі   № 319  бұйрығымен бекітілген 
«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
– Стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. 8. Өтініштер Қазақстан Республикасы 
заңнамаларында белгіленген мерзімдерде қаралады. 9. Тұрғын үй көмегін алушылар он жұмыс 
күні ішінде уәкілетті органды  тұрғын үй көмегін алу құқығына немесе оның мөлшеріне әсер ететін 
мән-жайлар туралы хабардар етеді.  Өтініш беруші тұрғын үй көмегін алу құқығына және оның 
мөлшеріне әсер ететін мән-жайлар туралы уақытылы хабарламаған жағдайда, қайта есептеу 
келесі тоқсанда жүргізіледі (анықталған фактісі бойынша). Артық төленген сомалар ерікті түрде, 
ал бас тартылған жағдайда сот тәртібімен қайтарылуы тиіс. 10. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер 
отбасының (азаматтың) жиынтық табысын есептеу тәртібі Бұйрықтың негізінде есептеледі. 11. 
Өтемақы төлемдерiмен қамтамасыз етiлетiн тұрғын үйлер аумағының нормалары заңнамамен 
белгiленген отбасының әр мүшесiне тұрғын үй беру нормаларына баламалы. 12. Коммуналдық 
қызметті тұтыну нормалары табиғы монополияларды (монополистік қызметті) реттеу бойынша 
аумақтық уәкілетті орган қолданатын, олармен көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды) 
белгілеген кездегі коммуналдық қызметтерді босату нормаларына баламалы. 13. Коммуналдық 
қызметтерді тұтыну төлемінің тарифтерін қызмет көрсету мекемелері ұсынады.  14. Тұрғын үй 
көмегін тағайындағанда келесі нормалар ескеріледі коммуналдық қызметтерді нормалардан 
төмен тұтыну кезінде нақты шығындар бойынша есептеледі):  1) тағам дайындау үшін отбасына 
1 айға тұтынатын сұйық газ – 10 килограмм (1 кішкене баллон);  2) электр энергиясын тұтыну: 1 
адамға – 70 киловатт, 2 адамға – 140 киловатт, 3 адамға – 150 киловатт, 4 және одан көп адамға 
– 210 киловатт;  3) үйді жылытуға қатты отын жылына – 5 тонна көмір; 4) сумен қамтамасыз 
ету нормасын – әр отбасы мүшесіне, есептеу құралдары болған жағдайда - көрсеткіштері 
бойынша, бірақ қолданыстағы нормалардан аспауы керек;  5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) 
күтіп-ұстауға арналған нысаналы жарнаның мөлшері туралы шоты. 15. Қатты отынның құнын 
есептегенде аймақта өткен тоқсанда қалыптасқан орташа баға ескеріледі. 16. Мемлекеттік кор-
порация арқылы құжаттар қабылданған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 17. Стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасы 
толық ұсынылмаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді. 18. "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы өтініш жасаған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсетуге сұрау салуының қабылдағаны туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, хабарлама жіберіледі. 19. 
Мемлекеттік корпорация өтінішті ақпараттық жүйе арқылы қабылдайды және оны тұрғын үй 
көмегін тағайындауды жүзеге асыратын уәкілетті органға жібереді. 20. Уәкілетті орган отбасы 
(азамат) (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсынған құжаттардың және 
(немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс емес екенін анықтау негізінде тұрғын үй 
көмегін беруден бас тартады және өтініш берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш 
берушіге "электрондық үкімет" веб-порталы не Мемлекеттік корпорация арқылы дәлелді бас тар-
туды жібереді. 21. Тұрғын үй көмегін тағайындау туралы шешімді не кызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дәлелді жауапты тұрғын үй көмегін тағайындауды жүзеге асыратын уәкілетті орган 
қабылдайды. Тағайындау туралы хабарлама не тағайындаудан бас тарту туралы дәлелді жауап 
Мемлекеттік корпорацияға немесе электрондық құжат ретінде "жеке кабинетке" жіберіледі.

3. Қаржыландыру және төлеу. 22. Тұрғын  үй  көмегiн  төлеудi  қаржыландыру аудан 
бюджетiмен тиiстi  қаржылық жылға қарастырылған қаражат шегiнде жүзеге асырылады. 23. Аз 
қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін төлеуді уәкілетті орган екінші деңгейлі 
банктер арқылы жүзеге асырылады.

4. Қорытынды. 24. Осы тұрғын үй көмегiн көрсетудiң мөлшерi және тәртiбiмен реттелмеген 
қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледi.

Проект

Решение районного маслихата
Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи  

малообеспеченным семьям  (гражданам) Сарканского района
В соответствии с пунктом 5 статьи 97 Закона Республики Казахстан  от 16 апреля 1997 года 

«О жилищных отношениях», постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 
2009 года № 512    «О некоторых вопросах компенсации повышения тарифов абонентской пла-
ты за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил 
предоставления жилищной помощи», приказ Министра национальной экономики  Республики 
Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319 «Об утверждении стандартов государственных услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, Сарканский  районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам) Сарканского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решение Сарканского районного маслихата «Об утвержде-
нии размера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) 
Сарканского района» от 6 сентабря 2016 года № 9-42 (зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов № 3973, опубликован 14 октября 2016 года в Эта-
лонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сар-
канского районного маслихата «По вопросам полномачия депутатов, законности, охраны право-
порядка, социальной политики, взаимодействия с молодежными и общественными объедине-
ниями».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.                   

Председатель сессии     Сарканского районного маслихата                                     
Секретарь Сарканского районного маслихата 

Приложение к решению  Сарканского районного  маслихата от     2020 года              №     
«Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным се-
мьям (гражданам) Сарканского района»    

Размер и порядок оказания жилищной помощи  
малообеспеченным семьям (гражданам) 

Настоящий размер и порядок оказания жилищной помощи разработан в соответствии с 
пунктом 5 статьи 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных от-
ношениях», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 
512 «О некоторых вопросах компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание 
услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам», Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставле-
ния жилищной помощи»,  приказ Министра национальной экономики  Республики Казахстан от 9 
апреля 2015 года № 319 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» и определяет размер и порядок оказания жилищной помощи малоо-
беспеченным семьям (гражданам).

1. Общие положения. 1. В настоящих размерах и порядках оказания жилищной помощи 
используются следующие основные понятия: 1) доля предельно-допустимых расходов - отноше-
ние предельно-допустимого уровня расходов семьи (гражданина) в месяц на содержание жилого 
дома (жилого здания), потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения або-
нентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за пользо-
вание жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 
к совокупному доходу семьи (гражданина) в процентах;  2) совокупный доход семьи (гражданина) 
– общая сумма доходов семьи (гражданина) за квартал, предшествующий кварталу обращения 
за назначением жилищной помощи;  3) орган управления объектом кондоминиума – физиче-
ское или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиу-
ма; 4) уполномоченный орган – государственное учреждение «Отдел занятости и социальных 
программ Сарканского района», осуществляющее назначение жилищной помощи; 5) расходы 
на содержание имущества объекта кондоминиума – обязательная сумма расходов собственни-
ков помещений (квартир) посредством ежемесячных взносов, установленных решением общего 
собрания, на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума, содержание 
земельного участка, на приобретение, установку, эксплуатацию и проверку общедомовых при-
боров учета потребления коммунальных услуг, оплату коммунальных услуг, потребленных на со-
держание общего имущества объекта кондоминиума, а также на накопление денег на предстоя-
щий в будущем капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или  отдельных    
его  видов;  6) малообеспеченные семьи (граждане) - лица, которые в соответствии с жилищным 
законодательством Республики Казахстан имеют право на получение жилищной помощи; 7) Го-
сударственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) 
– юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания 
государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов 
естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание 
государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов 
естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результа-
тов услугополучателю по принципу "одного окна", а также обеспечения оказания государствен-
ных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество по месту его нахождения. 2. Жилищная помощь предоставляется за счет 
средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим 
в Сарканском районе на оплату: 1) расходов на содержание общего имущества объекта кондо-
миниума семьям (гражданам), проживающим в приватизированных жилищах или являющимся 
нанимателями (поднанимателями) жилых помещений (квартир) в государственном жилищном 
фонде; 2) потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы 
за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям (гражданам), являющимся соб-
ственниками или нанимателями (поднанимателями) жилища; 3) арендной платы за пользова-
ние жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. 
Расходы малообеспеченных семей (граждан), принимаемые к исчислению жилищной помощи, 
определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений. Жилищная по-
мощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения 
абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за 
пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном 
фонде, в пределах норм и предельно-допустимого уровня расходов семьи (граждан) на эти цели, 
установленных местными представительными органами. 3. Жилищная помощь оказывается по 
предъявленным поставщиками счетам на оплату коммунальных услуг и счетам о ежемесячных 
взносах на содержание общего имущества объекта кондоминиума согласно смете расходов на 
содержание общего имущества объекта кондоминиума за счет бюджетных средств лицам, посто-
янно проживающим в данной местности. Размер и порядок оказания жилищной помощи опреде-
ляются местными представительными органами района. 3-1. Семья (гражданин) (либо его пред-
ставитель по нотариально заверенной доверенности) вправе обратиться в Государственную 
корпорацию или на веб-портал "электронного правительства" за назначением жилищной помощи 
один раз в квартал. 3-2. Срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со дня принятия полного комплекта 
документов от Государственной корпорации составляет восемь рабочих дней. 4. Жилищная по-
мощь, оказывается, по предъявленным поставщиками счетам на оплату коммунальных услуг на 
содержание  жилого дома (жилого здания) согласно смете, определяющей размер ежемесячных 
и целевых взносов, на содержание жилого дома (жилого здания), за счет бюджетных средств 
лицам, постоянно проживающим в данной местности.  5. Доля предельно - допустимого уровня 
расходов устанавливается к совокупному доходу семьи в размере десяти процентов.  Жилищная 
помощь не назначается:  1) безработным, не зарегистрированным в уполномоченных органах 
по вопросам занятости и трудоспособным гражданам Республики Казахстан, письменно отка-
завшимся от участия в активных мерах содействия занятости, кроме инвалидов и лиц, в период 
их нахождения на  стационарном лечении более одного месяца, учащихся, студентов, слуша-
телей, курсантов и магистрантов очной формы обучения, а также граждан, занятых уходом за 
инвалидами І и ІІ группы,  лицами старше восьмидесяти лет, детьми в возрасте до трех лет;  
2) безработным, без уважительных причин отказавшимся от предложенного уполномоченным  
органам трудоустройства, в том числе на социальное  рабочее место или общественную работу, 
от профессиональной  подготовки, переподготовки, повышения квалификации, самовольно пре-
кратившим участие в таких работах и обучении.

2. Размер и порядок оказания жилищной помощи. 6. Расчетным периодом для назна-
чения жилищной помощи считается квартал года, в котором подано заявление со всеми необ-
ходимыми документами.  Малообеспеченные семьи (граждане), имеющие в частной собствен-
ности более одной единицы жилья (квартиры, дома) или сдающие жилые помещения в наем или 
аренду, теряют право на получение жилищной помощи.7. Для назначения жилищной помощи 
гражданин (семья) обращается  в центр обслуживания населения или на портал и предоставляет 
документы согласно пункта  9 стандарта государственной услуги «Назначение жилищной помо-
щи»,    утвержденного   приказом   Министра  национальной  экономики Республики Казахстан 
от 9 апреля 2015 года за № 319 (далее – Стандарт);   8. Заявления  рассматриваются в установ-
ленные законодательством Республики Казахстан сроки.  9. Получатели жилищной помощи в 
течение десяти рабочих дней извещают  уполномоченный орган об обстоятельствах, влияющих 
на право получения жилищной помощи или ее размер.  В случаях, когда заявитель своевре-
менно не известил об обстоятельствах, влияющих на право получения жилищной помощи или 
ее размер, перерасчет производится в следующем квартале (по факту обнаружения). Излишне 
выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном порядке, а в случае отказа – в судеб-
ном порядке. 10. Порядок исчисления совокупного дохода семьи (гражданина), претендующей на 
получение жилищной помощи расчитывается на основании Приказа.  11. Нормы площади жилья, 
обеспечиваемые компенсационными выплатами, эквивалентны нормам предоставления жилья 
на каждого члена семьи, установленным законодательством. 12. Нормы потребления комму-
нальных услуг эквивалентны нормам отпуска коммунальных услуг, применяемых территориаль-
ным уполномоченным органам по регулированию естественных монополий (монополистической 
деятельности), при установлении ими тарифов (цен) на оказываемые услуги. 13. Тарифы и нор-
мы потребления коммунальных услуг предоставляются поставщиками услуг.  14. При назначении 
жилищной помощи учитываются следующие нормы  при потреблении коммунальных услуг ниже 
норм, учитываются по фактическим расходам):  1)  на семью для приготовления пищи потребле-
ние сжиженного газа в месяц – 10 килограмм (1 маленький баллон);  2) потребление электроэ-
нергии: на 1-го человека – 70 киловатт, на 2-х человек – 140 киловатт, на 3-х человек – 150 ки-
ловатт, на 4-х и более человек –210 киловатт;  3) для потребителей твердого топлива: на жилые 
дома с печным отоплением – пять тонн угля на отопительный сезон, благоустроенные квартиры 
использующие электроэнергию для отопления стоимость четырех тонн угля на отопительных 
сезон; 4) нормы на водоснабжение – на каждого члена семьи, при наличии приборов учета по 
показаниям, но не выше действующих норм; 5) на содержание жилого дома (жилого здания) – 
счета о размере целевого взноса.  15. При  расчете  стоимости твердого топлива учитывается 
средняя цена, сложившаяся за предыдущий квартал в регионе. 16. При приеме документов че-
рез Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствую-
щих документов. 17. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренного 
пунктом согласно пункта 9 стандарта, работник Государственной корпорации выдает расписку 
об отказе в приеме документов. 18. В случае обращения через веб-портал "электронного пра-
вительства", услугополучателю в "личный кабинет" направляются статус о принятии запроса на 
оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения 
результата государственной услуги. 19. Государственная корпорация принимает заявление по-
средством информационной системы и направляет его в уполномоченный орган, осуществляю-
щий назначение жилищной помощи. 20. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении 
жилищной помощи на основании установления недостоверности документов, представленных 
семьей (гражданином) (либо его представителем по нотариально заверенной доверенности), и 
(или) данных (сведений), содержащихся в них, и в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подачи 
заявления направляет заявителю мотивированный отказ посредством веб-портала "электрон-
ного правительства" либо Государственной корпорации. 21. Решение о назначении жилищной 
помощи либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги принимается уполномо-
ченным органом, осуществляющим назначение жилищной помощи. Уведомление о назначении 
либо мотивированный ответ об отказе в назначении жилищной помощи направляется в Государ-
ственную корпорацию или "личный кабинет" в виде электронного документа.

3. Финансирование и выплата. 22. Финансирование выплат жилищной помощи осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансо-
вый год. 23. Выплата жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) осуществляет-
ся уполномоченным органом через банки второго уровня.

4.  Заключение. 24. Отношения, не урегулированные настоящим размером и порядком 
оказания жилищной помощи, регулируются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

Ауру ер адамға күтуші қажет. 
Хабарласыңыздар телефон 8771 
4956144.

После смерти Писаревского Сергея 
Александровича умершего 06.09.2019 г. 
от имени детей открыто наследственное 
дело под № 02/2020 от 05 февраля 2020 
года у нотариуса нотариального округа 
Алматинской области Раимбекова Абиль-
каира Сакеновича № лицензии 13009710. 
Если есть другие наследники просим об-
ратиться по адресу Бугыбай батыра №5. 
В связи с утерей документов на дом с зе-
мельным участком по адресу Бірлік №26 
принадлежащего Писаревскому Сергею 
Александровичу умершему также просим 
обратиться к нотариусу.

Как внести изменения в 
свои личные данные, 

не выходя из дома
Популярность получения онлайн-услуг 

среди потребителей набирает обороты. 
В ЕНПФ внедрены и уже не первый год 

оказываются вкладчикам (получателям) 
услуги в электронном формате, то есть без 
необходимости посещения офисов.  

Стоит отметить, что еще в 2018 году 
услуга «Выдача информации о состоянии 
пенсионных накоплений (с учетом инвести-
ционного дохода) вкладчика (получателя) 
Единого накопительного пенсионного фон-
да (ЕНПФ)» вошла в пятерку лучших по 
результатам общественного мониторинга 
государственных услуг, проведенного иссле-
довательской компанией «САНДЖ» по зака-
зу Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции. Этим же исследованием высоко 
оценен сайт ЕПНФ, его удобный интерфейс, 
быстрый переход и наличие информации на 
казахском и русском языках.

На сегодняшний день более 80% всех 
операций совершаются в фонде онлайн. К 
примеру, зарегистрировавшись в Личном 
кабинете, можно получать выписки с ИПС и 
контролировать свои накопления онлайн, в 
т.ч. в мобильном приложении ЕНПФ, скачав 
его на свой мобильный телефон. Также в 
Личном кабинете буквально за пару кликов 
вы сможете увидеть текущие показатели по 
пенсионным активам, реквизиты договоров и 
многое другое. 

Воспользоваться сервисом «Личный ка-
бинет»: 1) на сайте ЕНПФ www.enpf.kz и в 
мобильном приложении можно, используя 
два способа авторизации: посредством элек-
тронной цифровой подписи (ЭЦП) или путем 
ввода своего ИИН и пароля, а после автори-
зации вышеуказанными способами также и с 
помощью отпечатка пальца (при наличии); 2) 
на сайте электронного правительства www.
egov.kz с использование ЭЦП либо одно-
разового пароля.

Получить ЭЦП, кстати, сегодня опять 
же можно онлайн на портале электронного 
правительства. К примеру, вкладчикам (по-
лучателям), которые хотели бы внести изме-
нения в свои реквизиты, необходимо зайти 
на сайт в раздел «Электронные сервисы» и 
найти там раздел «Внести изменения и (или) 
дополнения в реквизиты». Перед вами будет 
видео-инструкция с подробным описанием 
всего алгоритма действий. Следуя им, мож-
но внести изменения в контактную инфор-
мацию: почтовый или электронный адрес, 
номер телефона и (или) изменить способ 
информирования о состоянии пенсионных 
накоплений.  

Не лишним будет напомнить, что для тех, 
кто еще не открыл в ЕНПФ индивидуальный 
пенсионный счет для учета обязательных 
пенсионных взносов, с 08 января 2019 года 
действует автоматическое открытие указан-
ного счета при поступлении первого взноса 
в ЕНПФ, в том числе при перечислении еди-
ного совокупного платежа. При этом иденти-
фикация физического лица осуществляется 
по персональным данным, указанным при 
перечислении взноса. 
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Ќайтсек те жењемiз
Жер шарын қауіпті індеттің шарпып тұрғанын бәріміз білеміз. Аты жаман ауру біздің 

де елімізді айналып өтпеді. Бүгінгі күні ақ халатты абзал жандарымыз күн-түн демей көзге 
көрінбес қауіпті жаумен күресуде. Ал бізден, яғни қарапайым халықтан талап етіп тұрған 
қарапайым ғана нәрсе  ол үйде отыру. Иә түсінемін төрт қабырғаға қамалып отыру оңай емес. 
Алайда мынаны естен шығармаған жөн, ұлан-байтақ жерде тұратын он сегіз миллион халқы 
бар ел үшін, бұл сұмдық ауруды жұқтыратын әрбір адам үлкен шығын. Сол себепті де біз 
қазіргі таңда нағыз жұмылған жұдырықтай бірге үйде отырғанымыз абзал.

Карантин барлығымыздың есімізді шығарды. Әсіресе оқушылардың. Мен 11 сынып 
бітіруші жас түлекпін. Биылғы жылы бізде жылда өтетін соңғы қоңырау салтанаты болмайтын 
болды. Былай қарасаң онда тұрған ешнәрсе жоқ сияқты. Бірақ биылғы жас түлек білімнің 
қайнар көзі - алтын ұя мектебімізбен ерте қоштасып жатырмыз. Соңғы қоңырауға дейін ка-
рантин бітетін шығар деген үміт осы уақытқа дейін кеудемізді тіктеп жүрді. Сол бір жүректің 
алай-дүлей соғып, соңғы рет ақ бантикті тағып, соңғы вальс билеу сезімі бізге бұйырмапты. 
Адамның қалағаны емес,Алланың бұйыртқаны болғаны ғой. Қолда барда алтынның қадірін 
білмейсің деуші еді рас екен. Сабақ күндері мектепке барғымыз келмей ата-анамызды ал-
дап үйде қалушы  едік, сыныптастарымызбен жақын араласпай, мұғалімдерімізді де ренжітіп 
алатынбыз.  Бүгінгі күні сол бір асхананың кезегін де сағынып үйде отырмыз. Қашан ғана 
осы мектепті бітіреді екенбіз деп ойлайтын кездеріміз де көп болып еді, бірақ қазір сол 
мектебіздің соңғы қоңырау сыңғырын тыңдай алмай кететініміз көңілімізді біраз түсірді. Мек-
теп қабырғасында өткізген әрбір күнім, әрбір қырық минуттарым балалық шағымның балғын 
уақыты болып қалмақ. Осы орайда барша ұстаздар қауымына деген алғысым шексіз.  Енді 
бізді алда үлкен сынақ - ҰБТ күтіп тұр. Осы сынақтан сүрінбей өтіп, тезірек жоғарғы оқу орны-
на тапсыратын күнді тағатсыздана күтудеміз. Ол үшін әрине беріліп отырған уақытты дұрыс 
пайдаланып, аянбай еңбек ету керек. Негізі әрбір жаман нәрседен жақсылық табуға болады. 
Мысалы, карантинде отырып біз отбасымызбен біраз болсын жақындастық, қаншама ата-ана 
қаланың күйбең тіршілігінің кесірінен балаларына уақыт бөле алмай жүр еді, жас түлекке де 
тамаша бір мүмкіндік беріліп отыр, ол алдағы сынаққа дайындалғанға көп уақыт бар.

Осындай қиын-қыстау кезеңде біз тек өзімізді ғана ойламай, жан-жағымыздағы әлеумет 
алдындағы жауапкершілігіміз жайлы ұмытпағанымыз жөн. Бұл нағыз береке-бірлігіміз сына-
латын уақыт. Осы орайда Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың мына бір сөзіне толықтай 
келісемін «Індет,дағдарыс дегеніміз- өтпелі нәрсе». Дана халқым, қара бұлттың артынан 
әрқашан жарқырап күн шығатынын  ұмытпайықшы!

  Ақерке МҰРАТҚЫЗЫ,
  №1 мектеп-гимназиясының 11 сынып оқушысы.

   

Күллі мұсылман 
қауымы үшін қасиетті 
Рамазан айы да келіп 
жетті. Қара су бал, бір 
жұтым нәр болатын, 
пенделік пейілден бір 
сәт болсын арылатын 
айрықша кезең бұл 
пенде үшін. Айтай-
ын дегенім жақында 
ғаламтордан рухани нәр 
беретін әуендер тыңдап 
отырып, «Алашұлы» 
тобының жарапазан 
жырын әуелеткен бей-
небаянын тамаша-
ладым. Ия, ықылас 
арқалаған батаға, ізгі 
ниетті лебізге толы әсем 
жыр осынау қасиетті 
айда шырқалады. Әлі 
есімде бала кезімізде біз де үйді-үйді адақтап 
жарапазан айтатынбыз. Ол кезде Талдықорған 
(1997 жылы таратылған) облысының Қапал ау-
даны (қазіргі Ақсу ауданы), Суықсай ауылдық 
округіне қарасты аядай ғана ауыл Баласазда 
тұратынбыз. Бала кезде жаттаған, көкірекке 
қаттаған дүние қандай?! Мәңгілікке миыңда 
қалып қояды. Тіпті қазір де сол жарапазан 
жырының жолдары санамда сайрап тұр. Кеш 
батып күнұзақ ішіп-жеуден тиылған ауылдағы 
ағайын ауызды ашып, дастархан басында 
кеңінен жайғасып отырған шақта терезе тұсына 
келіп жарапазанды шырқай жөнелетінбіз. 

Үйің үйің үй екен,
Үйдің көркі ши екен.
Саба көркі бие екен,
Сандық көркі түйе екен.
Ақтөбедей көрінген, 
Қандай байдың үйі екен, - деп келіп,
Астымдағы тай еді,
Жатайын деп барады.
Аспандағы ай еді, 
Батайын деп барады.
Қасымдағы бала еді, 
Қайтайын деп барады – деумен түйін-

делетін жолдар әлі есімде. Топтанып терезе 
тұсында шуылдай жөнелген біздерге ешкім 
қабақ шытпайтын. Үйге кіргізіп, дастархан-
нан дәмді мен тәттіні мол етіп ұсынатын. 
Кейде ақша да беретін. Кейбір ақсақалдар 
қолына тигенді ұстай сала сыртқа ұмтылатын 
бәйбішелерін тоқтатып тастап жырды ерекше 
ықыласпен, құлықпен тыңдайтын. Үйге үйіріліп 
кірген біздер «еншімізді» алмас бұрын бата 
беретінбіз. 

Айтамын жарапазан есігіңе,
Қошқардай қос ұл берсін бесігіңе.

Аудандық ардагерлер ұйымының мүшесі Сүлейменов 
Қожамсейіт  мамырдың 2-сінде 80 жастың сеңгіріне шығып 
отыр. Бар ғұмырын ауданымыздың экономикасының дамып 
өркендеуіне арнаған абыз ақсақал. Зейнетке шықса да болашақ 
жас ұрпақ тәрбиесіне қомақты үлес қосуда. Әр сөзі бата, тілек 
абыздың ғұмыры ұзақ болсын. Балаларының, немерелерінің 
және шөберелерінің тек жақсылығын көрсін. Дидары ажарлы, 
әр күні базарлы болсын деп тілейміз.

Аға жайлы тарихты ары тағы жалғасақ,
Ұл мен қызы кетті алыс әрбірі әсем арна сап.
Немере мен шөбере сүйген бүгін жайы бар,
Қаратауды қақ жарар ұрпақтары – мол жасақ!

Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер ұйымы.

Қарабөгет ауылының тұрғыны, ұлдарына қамқор әке, немерелеріне сүйікті ата 
Əбілқасымов Балтабекті сәуір айының 30 күні 70 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 
Осы жасыңызға дейін өнегелі өмір сүріп, бақыттың бағында ұл-қыздарыңыздың қызығы 
мен қуанышына, немерелердің сүйіспеншілігіне бөленіп, ағайын-туыс ортасындағы алтын 

көпірдей қадірлі қалпыңызды сақтап келесіз. Еңбекте де 
қажыр-қайратыңыздың арқасында талай абырой биігінен 
көрініп келесіз. Жаратушы ием сол бақ-берекеден сізді айыр-
масын. Сізге тек жақсылық тілейміз!

Үлгі болды әрқашан көпке ісіңіз,
Болашақта баянды бақ құшыңыз.
Шын ниетпен тілейміз – құтты болсын,
Желбегей шекпен киген жетпісіңіз!
Құттықтаушылар: Əбілқасымовтар әулеті.

Қарабөгет ауылының байырғы тұрғыны Əбілқасымов 
Балтабекті туған күнімен құттықтаймыз. Сәуір айының 30 
жұлдызы, дәл осы қуанышты күні сізге деніңіздің саулығын, 
шаңырағыңызға ырыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық 
жалынын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. 
Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан 
танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан 
ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр бойы 
көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін 
жүзе беріңіз. Дос-жаран мен туған-туыс алдында абыройыңыз 

әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз!
Ізгі тілекпен: Тнашевтар әулеті.

Среди родителей часто бытует мнение, что детский сад нужен лишь для того, чтобы там дети 
дожидались родителей с работы. Некоторые неработающие родители и не спешат определять 
своего малыша в детский сад.

Задача детского образовательного учреждения не присмотреть, а развивать ребенка. В раз-
витии ребенка немаловажную роль играет режим дня. Режим дня – это система распределения 
периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, заня-
тий и самостоятельной деятельности. Не всегда в домашних условиях соблюдаются выполнения 
всех режимных моментов. Без грамотно выстроенного режима невозможно добиться правильно-
го развития и оздоровления малыша.

Задача воспитателя – рассказать родителям и детям о важности зарядки, режима дня, пра-
вильного питания, прогулок на свежем воздухе.

Р.ИЗМАИЛОВА,
воспитатель миницентра средней школы им. М.Тынышпаева.  

Лепсі ауылы, К.Ушинский атындағы орта мектебі, 
«Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешісі Данияро-
ва Назгүл Қаманқызын 22 сәуірде 58 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз! 

Арманның ажарында, бақыттың базарында күліп-ойнап, 
көпшіліктің алғысы мен құрметіне бөленіңіз. Мәңгі жастық 
қалпыңызды сақтап, ұзақ жасай беріңіз.

Құтты болсын бүгінгі туған күніңіз,
Әріптестерге биік-тұлға – ұстазсыз.
Қуанамыз өзіңізбен біз бүгін,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн. 

Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының 
тәрбиешілері.

Лепсі ауылы, К.Ушинский атындағы орта мектебі, 
«Балдәурен» шағын орталығының аға тәрбиешісі Садықова 
Асыл Саулетқызын 25 сәуірде өткен туған күнімен 
құттықтаймыз. Өміріңіз қашанда көктемдей жарқын әрі 
шуақты, жаздай жылы әрі жайма шуақ болсын! Көңіліңіздің 
аспаны ешқашан түнермей, қақаған аяз жаныңызға батпа-
сын! Кешегі батыл мақсаттарыңыз бүгінгі күнгі шындыққа 
айналсын!

Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық.

Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының 
тәрбиешілері.

Ұл берсе қошқардай ғып бесігіңе,
Береді Алла бірге нәсібін де - деп келетін 

батаға қол жайған үй иесі «Бәрекелді» десіп, 
бет сипайтын.

Жалпы, жарапазан сөзі арапша рамазан 
келді дегенді білдіреді екен. Бұл турасында 
ұлт ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы: “Жара-
пазан – Рамазан деген сөзден шыққан, ораза 
уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің 
тысында тұрып, жарапазан өлеңін айтады. 
Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп, 
жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір 
шаршы шүберек, басқа сол сияқты нәрселер 
береді. Жарапазанды кәсіп етіп, ораза 
уақытында ел аралап, күндіз жүріп айтатын 
үлкен адамдар болады. Жарапазанды екі адам 
болып жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, 
екіншісі қостаушы болады”,- десе халық фоль-
клорын жете зерттеген Мұхтар Әуезов былай 
дейді: «Мұсылманшылық діні де қазақ елінің 
табиғатына, ыңғайына қарай ұйысып келген. 
Бұған ескі әдебиеттегі толып жатқан қиссалар 
дәлел. Жарамазан өлеңі де сондайлық дін 
мағынасы мен дін үгіті болып шығып, бері кел-
ген соң қыдырма жарамазаншылар әнге салып 
айтатын болды».

Кезінде жас-кәрі демей айтылатын тұрмыс-
салт жырының қазір қолданыстан қалып бара 
жатқаны қынжылтады. «Мұхаммед үмбеті 
айтқан жарапазан, Бір келген он екі айда 
ораза иман» деп әрбір жолы түйінделіп, 
адамгершілікке, имандылыққа шақырып, 
қасиетті айды дәріптейтін жырдың тәрбиелік 
мәні өте зор. Ендеше, әрбір жолынан тағылым 
таматын, жақсылыққа, ізгілікке үндейтін, әуезді 
жыр - жарапазанды сіз де тыңдаңыз, оқырман!

П.ЖЕҢІСХАН.

Айтамын жарапазан есігіње...

Оқырмандар 
назарына!

Алматы облысы аумағында жарияланған карантинге байланысты
газетіміздің электронды нұсқаларын www.sarkan-gazeta.kz сайтынан оқи 

аласыздар. Газеттің келесі нөмірі мамырдың 
15-інде жарық көреді.

Роль детского сада в жизни ребенка


